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Kuvassa Vapaussodan Perinneliitto ry:n liittohalli-
tuksen puheenjohtaja kenraalimajuri Kalervo Sipi, 
Vapaussodan Pohjois-Karjalan perinneyhdistys 
ry:n puheenjohtaja Pekka Ripatti (vas.) sekä 
varapuheenjohtaja Jaakko Laukkanen, joka toimi 
kesäpäivien järjestelytoimikunnan vetäjänä.

“TUNTEMALLA HISTORIAN VOIMME LUOTTAVAISIN MIELIN SIIRTYÄ TULEVAISUUTEEN”

14. Divisioonan perinneyhdistyksen sekä 
Torjuntavoitto 65 vuotta juhlaviikonloppu s. 9-11

ILOMANTSIN TAISTELU (sivu 9)
Ilomantsin taistelu oli Neuvostoliiton viimeinen 
suuri hyökkäys Suomea vastaan jatkosodan aikana. 
Puna-armeija teki viimeisen suurhyökkäyksen 
Ilomantsin suunnassa heinä-elokuun vaiheessa 
vuonna 1944 alun alkaen kahden divisioonan 
(176. ja 289. D) voimin. Puna-armeija yritti vallata 
Ilomantsin tärkeän tienristeyksen ja edetä Suomen 
VI AK (armeijakunta) selustaan..

Jääkärikenraalimajuri, Mannerheim-ristin ritari, 
Erkki Raappanan johtamat jokot kävivät rohkeaan  
kaksipuoliseen saarrostukseen perustuvaan 
vastahyökkäykseen tehden ensin molemmista 
divisioonista omat mottinsa Leppävaaran-Lutikka-
vaaran ja Vellivaaran-Lehmivaaran alueille ja 
pilkkoen sekä tuhoten sitten näitä divisioonia. Tämä 
Ilomantsin taistelu käytiin noin 40 km leveällä ja 
noin 30 km syvällä alueella. Samanaikaisesti idästä 
yritti tulla motitetuille puna-armeijan divisioonille 
apuun kolme merijalkaväkiprikaatia 69., 70. ja 
3., sekä panssariprikaati ja pioneeriprikaati, nämä 
kuitenkin torjuttiin.

Lopulta venäläiset näkivät tilanteensa toivottomaksi 
ja divisioonien henkilöstön rippeet tekivät 
läpimurron itään. Divisioonien raskas kalusto jäi 
suomalaisten sotasaaliiksi mm. yli 100 tykkiä ja 
lähes sata kranaatinheitintä. Ryhmä Raappanan 
tykistö ampui kymmenen vuorokauden aikana 
36 000 kranaattia ja venäläinen tykistö noin 10 
000 kranaattia. Venäläisen tykistön vähäiseen 
tulitoimintaan oli syynä mm. suomalaisten 
sissien suorittamat ammuskolonnien tuhoamiset. 
Esimerkiksi Mannerheimristin ritari, luutnantti 
Kaarlo Nykäsen johtama sissiosasto tuhosi 30 
kuorma-auton kolonnan, joka oli kuljettamassa 
tykistön ammuksia. Lähde: Wikipedia

Oinassalmen taistelujen muistomerkki. 

Airueina Arttu Huttunen  ja 
Markus Hassinen

Seppeleenlasku 21. Prikaatin 
muistomerkille Möhkössä: Antero 
Tiirikka, Raimo Riikonen ja Heikki 
Sinnemaa.
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Päätoimittajan palsta

Ilomantsin valokuvaseura lahjoitti 
arvokkaat näyttelykuvat 14.D:n 
perinneyhdistykselle
Näyttelyssä oli esillä kolme aihetta: 
Rukapirtti - rajakenraali Raappanan maja, Korven Radio 
- Rukajärven rintamaradio sekä maisemanäkymiä ”sieltä 
jostakin” ennen ja nyt.
Matti Kallio: ”Kiitän Ilomantsin valokuvaseuraa, 
Puolustusvoimien Kuvakeskusta, Erkki ja Sylvia Raappanan 
arkistoa, KKES:tä, Suomu Seuraa, Maakunta-arkistoa, sekä 
lukuisia yksityisarkistoja ja suurta joukkoa veteraaneja  ja 
perikuntia, jotka ovat antaneet negatiiveja ja valokuviaan 
korvauksetta näyttelykäyttöön. Ilomantsin valokuvaseura 
on työstänyt esillä olevaa näyttelyä vuodesta 2004 alkaen. 
Osa kuvista on ollut esillä 14. D:n aiemmilla perinnepäivillä 
Lieksassa ja Kajaanissa. “
Lahjakirjan allekirjoittajat:  Matti Kallio, Olli Penttinen, 
Jari Tolvanen ja Esa Nurminen. Lahjoituksen ottivat vastaan 
perinneyhdistyksen pj. Paavo Kiljunen ja varapj. Jukka 
Valkeajärvi.

Ilomantsin valokuvaseuran Matti Kallio (vas.) luovutti 14.D:
n perinneyhdistykselle juhlilla esillä olleen valokuvanäytte-
lyn. Lahjakirjaan tutustumassa eversti Jukka Valkeajärvi, 
kenraalimajuri Paavo Kiljunen ja Ilomantsin alaosaston 
pj. Arto Juntunen.

14. DIVISIOONAN PERINNEYHDISTYS 
PERINTEEN VAALIJANA
14. divisioona perustettiin vuonna 1941 Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun alueelta. 
Joukko erikoistui erämaasotaan legendaarisen johtajansa jääkärikenraalimajuri Erkki Raappanan 
johdolla.
    14. Divisioonan perinneyhdistys ry  vaalii veteraanien perinteitä järjestämällä 
maanpuolustustapahtumia yhdessä puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, eri järjestöjen ja 
koulujen kanssa. 
   Seppo Kääriäinen totesi puolustusministerinä toimiessaan Iisalmessa vuonna 2006: 
“Perinneyhdistyksen toimintalinja on mallikas esimerkki perinteiden luontevasta siirtämisestä 
nuoremmille sukupolville”.
   Puolustusministeri Jyri Häkämies Lieksassa 2007: “On ilahduttavaa todeta, että Rukajärven 
suunnan veteraani- ja perinnevuoteen on otettu mukaan myös nuoriso. Haluan onnitella 14. 
Divisioonan perinneyhdistystä tästä hienosta oivalluksesta. Olette löytäneet oikean tavan siirtää 
veteraaniperinnettä nuorille ikäluokille.”
   Häkämiehen mukaan tuskin missään muualla maailmassa viime sotien veteraanit kokoontuvat 
niin laajasti ja aktiivisesti muistelemaan sotien kovia aikoja, kuin täällä Suomessa. Siihen on 
kaksi hyvää selitystä: Noina vuosina lähes jokainen aikuinen suomalainen mies oli jossain 
vaiheessa mukana sotatoimissa. Toinen selitys on se, että Suomessa veteraanien ei tarvitse selitellä 
tai pyydellä anteeksi tekemisiään. Haluan kiittää perinneyhdistyksen hallitusta ja sen jäseniä 
arvokkaasta työstänne.
   Amiraali Juhani Kaskeala Kajaanissa 2008: “Ajatus Rukajärven suunnan joukkojen 
asevelitapaamisista ja perinteiden vaalimisesta syntyi Raappanan hautajaisissa Joensuussa vuonna 
1962. Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen tapahtui Lieksan perinnekivellä vuonna 1965. 
Aseveljeys - siteistä vahvin – ja usko maanpuolustuksen oikeutukseen ovat kestäneet niin, että 
täällä Kajaanissa kokoontuminen on jo järjestyksessään kahdeskymmenesviides. Nyt vastuun 
perinteen jatkamisesta on ottanut kantaakseen 14. Divisioonan perinneyhdistys, joka rekisteröitiin 
Kajaanissa 8.2.2005”.
   Järjestyksessä kahdeskymmeneskuudes perinnejuhla ja torjuntavoitto 65 juhlaa vietettiin 
Ilomantsissa 4.-6.9. Viikonlopun tapahtumat osoittivat, että perinne säilyy ja elää hyvin. Tässä 
numerossa esittelemmekin juhlaa laajasti, olihan lehden toimituskunta valinnut sen lehtemme 
teemaksi. 
14. Divisioonan perinneyhdistyksen, Ilomantsin kunnan ja Karjalanpoikien Killan toteuttama 
perinnejuhla oli niin järjestelyjen kuin myös yleisömäärän suhteen menestys.

Raine Turunen

Puolustusvoimain komentajan 
päiväkäsky 1. elokuuta 2009

Olen elokuun 1. päivänä 2009 vastaanottanut 
puolustusvoimien komentajuuden amiraali Juhani Kaskealalta. 
Aloitan uuden tehtäväni luottavaisena, sillä amiraali 
Kaskealan määrätietoisen työn tuloksena puolustusvoimien 
tilanne on tänään hyvä. Puolustusvoimilla on täydet 
valmiudet toteuttaa valtiojohdon antamat tehtävät, ja 
armeijalla on kansalaisten korkea arvostus ja luottamus sekä 
kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu asema. Kiitän amiraali 
Juhani Kaskealaa merkittävästä työstä Suomen puolustuksen 
ja puolustusvoimien hyväksi. 

Puolustusvoimien henkilöstö on yhteisellä työllään 
lunastanut puolustusvoimia kohtaan tunnetun luottamuksen 
ja arvostuksen. Sisäinen yhteisöllisyytemme on kestänyt 
vuosikymmenen laajat rakennemuutokset, mikä antaa 
vahvaa luottamusta myös tulevaisuuteen. Yhdessä 
tekemiseen kuuluu, että jokaisen työtä arvostetaan. Jokaisen 
puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuuluvan, jokaisen 
varusmiehen ja reserviläisen sekä jokaisen vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen osallistuvan työ on tärkeää. Siihen kuuluu 
myös johtamistapa, joka ottaa johdettavat huomioon yksilöinä 
ja joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Uskon, 
että vahva yhteisöllisyys, työn arvostus, hyvä johtaminen sekä 
korkeatasoinen osaaminen, jonka perustana ovat suomalainen 
asevelvollisuus, henkilöstömme koulutustaso ja tahto 
työskennellä maanpuolustuksen hyväksi, tuottavat kaikille 
työssä onnistumisen kokemuksia ja vievät puolustusvoimia 
eteenpäin. 

Asevelvollisuuden suorittaminen on osa varusmiesten 

ja reserviläisten henkilökohtaista yhteiskuntavastuuta. 
Puolustusvoimat arvostaa asevelvollisten panosta suomalaisten 
turvallisuuden hyväksi. Joukkojen suorituskyky niin oman 
maan puolustuksessa kuin kansainvälisissäkin tehtävissä 
rakentuu reservin hyvän osaamisen ja motivaation pohjalle. 

Lähivuodet ovat puolustusvoimissa toiminnan 
vakiinnuttamisen aikaa. Viime vuoden alussa voimaan 
tulleiden uusien rakenteiden ja toimintatapojen loppuhionta 
sekä toiminnan vakauttaminen muutosten jälkeen vaativat 
oman aikansa. Oleellista on, että jo tähän mennessä saatujen 
kokemusten perusteella tiedämme olevamme tehdyissä 
uudistuksissa selvästi oikealla tiellä. 

Valtioneuvoston tänä vuonna antama turvallisuus- 
ja puolustuspoliittinen selonteko luo hyvän pohjan 
puolustuskyvyn ylläpidolle ensi vuosikymmenen puoliväliin 
asti. Selonteossa annetaan myös monia selvitystehtäviä, jotka 
tähtäävät tulevaisuuteen ja joiden toteutus on käynnistymässä. 
Selvitystyöt eivät koske yksistään puolustusvoimia, vaan myös 
muuta yhteiskuntaa. Puolustusvoimien vahvuutena on, että 
tiedostamme tekevämme työtä suomalaiselle yhteiskunnalle, 
olemme osoittaneet kykenevämme tunnistamaan itse 
muutostarpeemme sekä käyttämään puolustukseen annettuja 
voimavaroja taloudellisesti ja viisaasti. Näistä lähtökohdista 
hallitsemme ensi vuosikymmenenkin haasteet. 

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali Ari Puheloinen 

Lähde: Puolustusvoimat

 

Vapaaehtoisena 
tositoimiin
Lähdin 17 vuoden ikäisenä 
vapaaehtoisena suojelukomppa-
niaan Kuhmoon. Siellä jahdattiin 
partisaaneja. Vuonna 1942 me-
nin asepalvelukseen, sitä kesti 
kaksi vuotta. Aliupseerikoulun 
kautta  menin Rukajärvelle  JR 
10:een. Upseerikouluun valmis-
tava koulutus oli Tiiksassa. Kä-
vin upseerikoulun kurssi numero 
58. Nuorena vänrikkinä vuonna 
1944 palvelin Rukajärvellä 
Rajapataljoona  6: ssa.  toimin 
siellä 3:n joukkueen johtajana, 
Raassina kertoi.
 
Raassinan pataljoonaa on esi-
telty laajasti sotahistorioitsija 
Tauno Oksasen kirjassa Armo-
ton Erämaa. Siellä on  Esko 
Raassinasta usean sivun verran 
tekstiä.

Esko Raassina Ilomantsin 
veteraaniviikonlopun pääjuh-
lassa.



tuloksella 166. Kenttäammunta oli hyvä laji Pohjois-
Karjalalle. Mitaleja tuli jokaisessa ikäluokassa. 
Jukka Martikainen oli H- sarjassa toinen, Kalle otti 
myös hopeaa sarjassa H50, H60-sarjassa mestaruus 
siis Veikolle ja kun vielä Jyrki Varis nappasi toisen 
sijan H70-sarjassa voitaneen tulosta pitää hyvänä. 
Hyvät tulokset siivittivät myös joukkueen Kalle 
Leskinen, Veikko Tuokko ja Jyrki Varis yleisen sarjan 
joukkuekilpailun mestaruuteen. Kun listaan lisätään 
vielä pienoispistoolilla ammutut Jouni Koukkarin 
pienoispistoolin H-sarjan toinen ja Seppo Asikaisen 
kolmas sija H50-sarjassa, voi yksiselitteisesti todeta 
kilpailumatkan olleen menestyksekäs.
   Urheilu leimasi myös elokuun loppupuolta.
 28.8. ammuttiin ISSLE:n käskemä ja Aluetoimiston 
johtama reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu Kon-
tiorannan radoilla. Viime vuonna ampujia oli 79, tä-
nä vuonna  jo 100 ampujaa. Kyseessä on hieno ampu-
matapahtuma ja toivonkin, että osallistujamäärää 
saadaan ensi vuonna kasvatettua. Ja tietysti täytyy 
onnitella Nupposen Pekkaa ja Pyhäselän reserviläisiä 
toisesta peräkkäisestä mestaruudesta. Työ ja harjoittelu 
kantavat hyvää hedelmää.
   Syyskuu toi tullessaan erilaiset kokoukset. Piirien halli-
tukset kokoontuivat 1.9 Joensuussa ja 8.9 oli  piirihalli-
tusten 4.s kokous Polvijärvellä. Molemmat kokoukset 
valmistelevat piirien syyskokouksia, joissa on tarkoi-
tus hyväksyä esim. vuoden 2010 talousarviot, toiminta-
suunnitelmat ja muutenkin luodata ensi 
vuotta.
Syysterveisin
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SA -vahvuus yhä laskussa
Puolustusvoimien sodan ajan vahvuutta on 
viimeisten kymmenen vuoden aikana supistettu 35 
prosenttia. Nykyinen vahvuus on 350 000 miestä, 
johon myös johto-organisaatio on sopeutettu. 
Tuore Puolustusvoimien komentaja kenraali 
Ari Puheloinen pukee sanoiksi Reserviläinen -
lehden artikkelissa sen, minkä sai lukea rivien 
välistä viime talvena julkaistusta Turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisesta selonteosta. Eli kun otetaan 
huomioon rahoitusmahdollisuudet, puolustusalan 
nouseva kustannuskehitys, sekä palvelukseen 
astuvien ikäluokkien koko, on tulevan sa-vahvuuden 
puhuttu laskevan 250 000 mieheen. Parin vuoden 
päästä näemme, mihin miesmäärään tarkalleen 
ollaan päätymässä. Sodan ajan joukkojen supistuessa 
moni osaava reserviläinen on jo nyt jäänyt ilman 
sijoitusta. Supistusten todennäköisesti jatkuessa yhä 
suurempi joukko siirtyy sijoittamattomaan reserviin, 
varsinkin vanhemmasta ja huonokuntoisemmasta 
päästä. Puolustusvoimilla onkin edessä positiivinen 
tilanne, missä he voivat sijoittaa joukkoihinsa meidän 
loistavasta reservistä ne parhaimmat ja osaavimmat.

Vapaaehtoinen maanpuolustus
Vapaaehtoinen maanpuolustus on tärkeä osa Suomen 
puolustusta ja tarjoaa jokaiselle kansalaiselle 
mahdollisuuden osallistua sekä hyödyttää laajasti koko 
yhteiskuntaa. Joten vaikka sijoitusta ei olisi sodanajan 
joukkoihin, on edelleen käyttöä eri ikäisille taitaville 
reserviläisille. Jokaisella on mahdollisuus osallistua 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Jokaisen 

panos on tärkeä. Vapaaehtoinen toiminta tukee 
yksityisten kansalaisten mahdollisuuksia selviytyä 
erilaisissa poikkeusoloissa, joten vapaaehtoiset 
tuovat erittäin arvokkaan panoksen kuntamme tai 
kaupunkimme ja näin koko yhteiskunnan hyväksi.  

Ampuma-asiaa
Ampuma-aselain uudistus on jo pitkään puhuttanut 
maanpuolustuspiireissä, sillä onhan ampumataito 
sotilaan perustaito. Lakiesitys aiheuttikin syvän 
pettymyksen. Eikö meitä reserviläisiä kuunnellakaan? 
On tietenkin täysin selvä, että jotain on aseiden 
suhteen tehtävä, jotta Jokelan ja Kauhajoen kaltaisilta 
tragedioilta vältyttäisiin tulevaisuudessa. 
Mutta ei pidä vajota murheenalhoon. Positiivista 
ampuma-asioista kajahteli Liperin suunnalta, 
sillä siellä reserviupseerit ja reserviläiset ovat 
kunnostaneet pistooliampumarataa ampumakuntoon. 
Ampumakutsuja Liperiin odotellen ottakaamme 
oppia heistä ja lisätkäämme aktiivisuustasoamme 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa.

Harri Norismaa
Pohjois-Karjalan  

reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja 

Jorma Huttunen
Pohjois-Karjalan 
reserviläispiirin

puheenjohtaja

Karjalan reservipiirien joukkue osallistui Suomen 
Reserviläisurheiluliitto/North Karelia–nimellä Suomen 
virallisena edustajana Hollannissa 21.- 24.7.2009 
järjestettävään maailman suurimpaan kansainväliseen 
kävelytapahtumaan De Vierdaagse 2009, suomalaisittain 
Nijmegenin marssiin. Tästä tapahtumasta on kerrottu 
tarkemmin tämän lehden sisäsivuilla.
   Kansainvälistä näkyvyyttä sai myös Ilpo Pohjolan 
johtaman AESOR -kilpailujoukkueen menestys. 
Kesäkuun lopulla Italian Viterbossa pidetyt kilpai-
lut voitti Suomen ykkösjoukkue, johon kuuluivat 
joensuulaiset Jaakko Leppänen ja Mikko Auvinen. 
Kyseessä on hieno ja kova reserviläislaji. Lajeina ovat 
Nato-esterata, käsikranaatin heitto, uinti, suunnis-
tus, kumivenemelonta, ammunta ja maastojuoksu. 
Seuraava kilpailu järjestetään kesällä 2011. 
Toivottavasti kilpailuissa on silloinkin mukana edus-
tajia Pohjois-Karjalasta.
   Elokuu puolestaan toi tullessaan Reserviupseeri- ja 
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut. RUL:
n kisat pidettiin Tampereella ja RES:n kisat Lahdessa 
22-23.8. Tuliaisina Tampereelta olivat tällä kertaa 
Matti Kauppisen hopeasijat isopistoolilla ja pistoolin 
pika-ammunnassa. Pienoispistoolilla Matti oli kolmas. 
Sijoitukset tulivat H60 sarjassa. Joukkuemitaleja 
saatiin myös kolme. Hopea irtosi palvelusammunta 
4:stä ja kaksi pronssia tuli isopistoolin ja pienois-
pistoolin joukkuekilpailuista. Joukkueessa ampuivat 
Matin lisäksi Pekka Sysilä ja Ari Eskelinen.
   Lahdessa samaan aikaan ampuneet reserviläispiirin 
edustajat menestyivät myös mainiosti. 
Henkilökohtaisen mestaruuden saavutti Kalle Leski-
nen molemmissa pienoiskiväärilajeissa. Kalle ampui 
makuulta 595 ja asentokilpailussa 571, joilla irtosi 
mestaruudet H50 sarjassa. Mestaruuksiin venyivät 
myös Veikko Tuokko kenttäammunnan H60-sarjassa 
tuloksella 162 ja Jukka Martikainen RA 7:ssä 

VUODEN KOLMAS NELJÄNNES
Piirien toiminta jakaantuu selkeästi neljään jaksoon. 
Tämä 3.s jakso on perinteisesti heinäkuun osalta  
lomajakso. Elokuu  tuo erilaiset liittojen ja RESUL: 
mestaruuskilpailut ja syyskuussa ruvetaan jo ra-
kentamaan pohjaa seuraavalle vuodelle piirien halli-
tuksien ja piirihallitusten kokouksia pitämällä.
   Tämän vuoden heinäkuu oli kuitenkin piirien 
osalta melkoisen työläs. Nurmeksen lähettyvillä 
olevalla Sotinpuron ampuma-alueella järjestettiin 
1.-2.8 Reserviläisurheiluliiton sovelletun reserviläis-
ammunnan SM-kilpailut. Parhaimmillaan alueella 
liikkui yli 250 henkeä. Kilpailun johti Pasi Parviainen 
ja ratamestari Kari Koponen työsti ammuntarastit. 
Apuna suunnitteluryhmässä toimivat Tuukka 
Jokinen, Jarno Koskinen ja Marko Ruotsalainen. 
Yhteistyökumppaneina tapahtumassa olivat Maan-
puolustuskoulutusyhdistys ja Pohjois-Karjalan Pri-
kaati. Kilpailujen huolto järjestettiin MPK:n kurssina 
toimivan majoitus- ja muonituskurssin toimesta. 
Muonituksesta kiitosta saivat Tor Kososen  maistuvat 
ruuat. Toimiva yhteistyö Pohjois-Karjalan Prikaatin 
kanssa mahdollisti sen, että alue eristettiin. 
   Haluan osoittaa vielä erityiskiitokset Nurmeksen 
reserviupseerien osastolle. Osasto pystytti ja purki 
kilpailijoiden majoituksessa käytetyn telttakylän 
ja osallistui kilpailijoiden muonitustoimintaan. 
Toiminnanjohtajana onkin ollut mukava työ kerä-
tä kiitoksia hyvin sujuneiden kisojen jälkeen. 
Valitettavasti kaikkia toimitsijatehtävissä olleita ei 
mahdu tässä esittelemään, mutta kiitokset kaikille 
mukana olleille. 
   SRA -kilpailu onnistui lisäksi myös kilpailullisesti 
hyvin. Matti Manni oli hopealla henkilökohtaisessa 
kilpailussa ja upseeripiirin joukkue Matti Manni, Tuukka 
Jokinen, Lauri Nousiainen ja Marko Ruotsalainen 
sijoittui toiseksi joukkuekilpailussa.
Kansainvälistä toimintaakin mahtui heinäkuulle. Pohjois-

Ari Eskelinen
Pohjois-Karjalan  
reserviläispiirien 
toiminnanjohtaja

neet. Vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan ne on 
jälleen kirjattu ja toivonkin nyt, että paikallisyhdis-
tyksissä panostetaan näistä tapahtumista tiedotta-
miseen ja mahdollisimman monen yhdistyksen 
edustajia saadaan mukaan tapahtumiin.

Tämän vuoden kutsunnat ovat tätä luettaessa 
loppusuoralla. Olin Polvijärven kutsuntalauta-
kunnassa seuraamassa nuorten, vuonna 1991 
syntyneiden miesten kutsuntaa ja ilolla totesim-
me ikäluokan olevan urheilullista ja maanpuolus-
tustahtoista. Palveluspaikkatoiveet otettiin hyvin 
huomioon ja lähes kaikki pääsivät haluamaansa 
yksikköön ja palvelukseen astumispäivämääristäkin 
päästiin yksimielisyyteen. Pohjois-Karjalan Prikaati 
oli ykkösenä, kolme määrättiin Pohjois-Karjalan 
rajavartiostoon ja yksi Santahaminaan.

Syksy tuo myös muutoksia totuttuihin kokoonpa-
noihin. Prikaatin komentaja eversti Ville Hyväri-
nen siirtyy jalkaväen tarkastajaksi Maavoimien 
Esikuntaan ja hänen tilalleen Prikaatin komenta-
jaksi on määrätty eversti Jari Kytölä.
MPK:n Pohjois-Karjalan piiripäällikkö Ahti Korho-
nen on niin ikään jättämässä tehtävät ja keskittyy 
muihin haasteisiin.

Karjalan Pojat lehti kokee myös kokoonpanomuu-
toksen, kun ansiokasta lehtityötä tehnyt päätoimit-
tajamme Raine Turunen jättää tehtävänsä tämän 
vuoden myötä. Reserviläispiirin puolesta lämpimät 
kiitokset edellä mainituille herroille. Yhteistyö on 
ollut erinomaisen sujuvaa ja kitkatonta.

Reserviläispiirin painopistealueita tulevalla kau-
della ovat johtamiskoulutus ja koulutusjärjestelmän 
kehittäminen, ampumatoiminnan turvaaminen 
ja kehittäminen sekä jäsenhankinta. Unohtaa ei 
sovi myöskään veteraanityötä ja työtä liikunta-
aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
Pitäkäämme nämä tavoitteet selkeinä esillä 
kaikessa toiminnassamme.

Lopuksi jälleen kiitokset yhteistyökumppaneillem-
me ja Karjalan Pojat –lehden tekijöille.

SYKSYYN  …
Kesä tapahtumineen on takana ja syksyn myötä 
kääntyvät katseet tulevaan toimintaan. Vuoden 
neljännessä piirihallituksen kokouksessa Polvijär-
vellä luotiin katseet vuoden 2010 toimintaan ja 
puhuttiin myös kuluvan vuoden tapahtumista.
SRA:n SM-kisat Nurmeksessa olivat kova voi-
mainponnistus järjestelytoimikunnalle ja erityisesti 
toiminnanjohtaja Ari Eskeliselle. Saatu palaute 
osoittaa tapahtuman onnistuneen erinomaisesti 
ja tuo 150 kilpailijan joukko on varmasti saanut 
kokea ikimuistoisen rupeaman Sotinpuron 
maisemissa.
Vuosi sitten toivoimme reserviläisammuntojen 
palkintojenjakotilaisuudessa lisää ampujia mukaan. 
Toive toteutui ja elokuun lopun tapahtuma kokosi 
Kontiorantaan toistasataa ampujaa. Vuoden kulut-
tua pistetään jälleen luvut uusiksi ja yritetään 
katkaista Pyhäselän reserviläisten voittoputki. Kil-
pailu osoitti myös sen, että toiminnanjohtajamme 
on varsin tarkka mies.

Harmillista tapahtumapuolella oli se, että muutama 
aikaisemmin erinomaisesti järjestetty tapahtuma 
peruttiin ilmoittautuneiden vähäisen määrän takia. 
Juuan jotos, Mainarin melonta Outokummussa ja 
Korpikenraalin koukkaus Liperissä eivät toteutu-

TULI JA LIIKE
Minne reserviläisen kunto katoaa?
Reserviläisten fyysistä kuntoa on tutkittu puolustus-
voimissa säännöllisin väliajoin. Keväällä julkaistussa 
PV:n tutkimuksessa käy ilmi, että reserviläisten 
kunto laskee ja paino nousee. Reserviläisten kunto-
tutkimus paljasti, että vain vajaat puolet sijoitetuista 
reserviläisistä oli kestävyyskuntonsa puolesta kykene-
viä nykyiseen sa-tehtäväänsä. Asia saa mietteliääksi, 
sillä liian usein me reserviläisetkin ajattelemme ja 
puhumme omasta fyysisestä suorituskyvystämme 
imperfektissä. Kuntotestaus on tehokas tapa herättää 
reserviläinen huolehtimaan kunnostaan. Kunnolla 
ei ole aiemmin ollut merkitystä sijoituksissa tai 
ylentämisissä, mutta tarvitseeko Puolustusvoimat 
huonokuntoista reserviä? Kestävyyskuntoa ei 
saa selville puristusvoimaa mittaamalla, vaan 
jatkossa pitää olla valmis juoksemaan testi. Ja jos 
kertausharjoituksissa järjestettävässä kuntotestissä 
havaitaan, että reserviläisen kunto ei ole riittävä, 
hänet voidaan poistaa sa-joukosta tai siirtää kuntoaan 
vastaavaan tehtävään. Kunto onkin jokaisen 
reserviläisen oma asennekysymys. Toivottavasti 
uuden ohjesäännön kiristyneet kuntovaatimukset 
herättävät meissä kipinän lenkkipoluille ja 
jotoksille. Tukeakseen meidän jokaisen kuntomme 
kehittämistä on Internetiin avattu kaikille 
jäsenille henkilökohtainen, sähköinen kuntokortti. 
Aikaisemmin jokaisen jäsenen piti ilmoittaa oma 
kuntoluokkansa erikseen jäsenrekisteriin. Tästä 
vuodesta lähtien kuntoluokka päivittyy automaattisesti 
sähköisen kuntokortin perusteella, joten toivon 
korttien täyttyvän suorituksista.
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RAUTA-MAATALOUS
KINNUNEN
Tehdastie 318, 82600 Tohmajärvi
puh. (013) 621 150, fax. (013) 621 507
e-mail: a.m.kinnunen@surfeu.fi

Niinivaarantie 74, puh. 256 6813
ark. 7-21, la 7-18

Käsiaseiden 
saatavuutta 
rajoitetaan
Valtioneuvosto päätti 25.6. 
ampuma-aselain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muut-
tamisen sisällöstä. Käsiaseeseen 
eli pistooliin, pienoispistooliin, 
revolveriin ja pienoisrevolveriin 
voisi jatkossa saada luvan vain 
20 vuotta täyttänyt henkilö, 
joka on harrastanut aktiivisesti 
ammuntaa vähintään kaksi 
vuotta ampumaseuran jäsenenä.
Käsiaseeseen lupaa hakevan on 
jatkossa esitettävä ampu-
maseuran ampuma-asekoulut-
tajan antama todistus harras-
tuksestaan. Kouluttajan tulee 
olla 20 vuotta täyttänyt, am-
puma-aseen hallussapitoon 
oikeutetun luvan haltija, am-
pumaseuran jäsen tai sen pal-
veluksessa sekä tulevan Polii-
sihallituksen määrittämät 
vaatimukset täyttävän koulu-
tuksen suorittanut. Ensimmäi-
sen käsiaseen hallussapitolupa 
ehdotetaan myönnettäväksi aina 
määräajaksi, enintään viideksi 
vuodeksi. 

LÄSKISOTA ON 
ALKANUT
Käy kurkistamassa Reservi-
läisurheiluliiton sivuilla olevaa 
sähköistä kuntokorttia. Sinne 
on laitettu ” LÄSKISOTA ON 
ALKANUT” painikkeen alle 
erinomaista ravintotietoutta. 
Tekstissä olleet kilpailut ja 
niiden tulokset löytyvät myös 
sieltä. Ja osoitehan oli www.
resul.fi
Ari Eskelinen

Sotiemme Veteraanit 
– hopeinen rintamerkki 
ja kaulakoru myynnissä

Merkin sotiemme veteraanien 
tunnuksessa on manttelinharmaa 
heraldinen ruusu, jonka teräleh-
det kokoaa yhteen sinivalkea 
kokardi. Yhdistelmä muistuttaa 
meitä talvisodasta, jossa monen 
taistelijan asu koostui mm. 
omista vaatteista, kokardista ja 
vyöstä. Ruusun viisi terälehteä 
kuvaa viittä veteraanijärjestöä, 
joiden tehtävänä on toimia ve-
teraaniemme hyväksi. 
   Hopeasta taotun merkin hinta 
on 25 euroa. Merkkien myyn-
nissä palvelevat P-K:n Sotave-
teraanipiirin toimisto (ma), P-K:
n Sotainvalidien Veljesliiton 
toimisto, Carelicumin kahvi-
on myyntipiste, Niinivaaran 
Eväskontti Niinivaarantie 74, 
Hautaustoimisto Leo Vatanen 
Yläsatamakatu 10 ja Kauppa-
katu 19 sekä yhdyshenkilö Ilkka 
Savolahti p. 050-5380085 Tori-
katu 33 (Jokikopio). Toivomme 
lisää myyntipisteitä eri puolille 
Pohjois-Karjalaa. Tuotto jaetaan 
Sotiemme Veteraanit/Pohjois-
Karjala organisaation kautta 
keräysluvan ja ohjeiden mu-
kaisesti.

Työryhmä/rv   

KUNNIA-
VARTIOSSA 
KAATUNEIDEN 
MUISTOPÄIVÄNÄ 
Ennen vartiopaikoille menoa 
Kiteen vartioporukka suoritti jo 
”perinteisen” seremonian, joka 
sai alkunsa 90-luvun alussa. Oli 
juuri saatu uudet reserviläispuvut 
ylle ja huomattiin, että kapt 
Kohosella  oli arvomerkit 
puvussaan ja muilla ei ollut. Kers 
Veikko Mattila sai tehtäväksi 
repiä merkit hihasta irti ja oli 
tosi iloinen lausuen:” Tätäpä 
en ennen ole tehnytkään”. 
Kaikille nauru maittoi ja siitä tuli 
allekirjoittaneelle tapa ilahduttaa 
Mattilan Vekeä aina kun ollaan 
maastopuku päällä. Ylik Veikko 
Mattilan ilme on muikea hänen 
repiessään kapteenilta merkit 
pois Martti Väistön seuratessa 
tapahtumaa. Kake Raekorpi on 
kirkossa vahtimassa, milloin 
ehtoolliskirkko päättyy ja osaam-

me ajoittaa kunniavartioon 
menon. 

PS. Olisi mukava tietää, mikä 
on käytäntö piirissämme , kun 
ollaan reserviläismaastopuku 

päällä kunniavartioissa ym. Eri 
piireissä ja niiden yhdistyksissä 
on aika kirjava käytäntö. 
                                                   
Teksti: Reijo Kohonen
Kuva: Martti Eronen 

Ylik Veikko Mattilan ilme on muikea hänen repiessään kaptee-
nilta merkit pois Martti Väistön seuratessa tapahtumaa. 

KALLE 
PÖLÖNEN 
PALKITTIIN 
KITEELLÄ 

Kiteen Seudun Osuuspankin 
kesäpaikassa Kitsopissa ollen 
veteraanien rantakala-sauna-
illan yhteydessä luovutettiin 
ylil, pankin entiselle toimi-
tusjohtajalle Kalle Pölöselle 
Tasavallan Presidentin 4.6.2009 
myöntämä Suomen Leijonan 
Ritarikunnan Ritarimerkki.                                                                                       
Merkin luovutti Kiteen Re-
serviupseerien puheenjohtaja 
Raimo Liukku jota ennen selosti 
Kallen uraa ja ansioita. Selostus 
kesti kauan. Piirien toiminnan-
johtaja Ari Eskelinen ojensi 
Kalle Pölöselle kunniakirjan.  
   Lyhyessä puheenvuorossaan 
Ari Eskelinen kiitti Kiteen 
reserviläiskerhoja hyvästä Vete-
raanikeräyksen tuloksesta.
Veteraanit ja reserviläiset lausui 
tervetulleiksi pankinjohtaja Jyry 
Tolvanen Osuuspankin puolesta. 
Väkeä oli yhteensä 73 henkeä 

KITEEN  JA 
TOHMAJÄRVEN 
VETERAANIT 
RANTAKALALLA

23.7 Kiteen Sotaveteraanit ja 
Rintamaveteraanit saivat vie-
raakseen Tohmajärvi-Värtsilän 
Sotaveteraanit Likolammelle. 
Evl evp Matti Majoisen johta-
mat vieraat toivottivat Kiteelle 
tervetulleiksi Kiteen Sotave-
teraanien puheenjohtaja Arvo 
Kinnari ja Rintamaveteraanien 
puheenjohtaja Kalervo Rinne 
sekä Kalle Pölönen.  

Tilaisuuden alussa Kaler-
vo Rinne totesi tilaisuuden 
vetäneen n. 85 henkeä, mikä 
on hieno saavutus, kun ottaa 
huomioon väen vähenemisen 
vuosi vuodelta. Rinne kertoili 
myös päivän ohjelman ja muita 
käytännön asioita. 

Tunnelmaa nostatti paitsi erin-
omainen liki helteinen sää myös 
harmonikkataiteilija Timo Hac-
klinin soittamat sota-ajan  sekä 
muut ikivihreät sävelmät. Kauko 

Raekorpi keitteli maukkaat ran-
takalat tunnetulla taidollaan ja 
keittoa riitti.

Kun keitto oli nautittu, aloitet-
tiin yhteislaulu hanurisäestyksel-
lä. Sitten juotiin pullakahvit.

Iloisen seurustelun merkeissä 
22 tohmajärveläistä ja kiteeläiset 
viettivät iltapäivää. Tilaisuuden 
lopussa jaettiin perinteisten arpa-
jaisten runsaat palkinnot.

Näitä yhteistoimintajuhlia 

aiotaan pitää edelleen ja ensi 
vuonna mukaan tulevat myös 
sotainvalidit, jotka yleensä ovat 
pitäneet omat rantakalat joka 
vuosi.

Juhlapaikkana todennäköi-
sesti edelleen Likolampi, jossa 
on mainiot puitteet tällaisille 
tapahtumille.

                     
Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen  

Raimo Liukku (vas.), Kalle Pölönen ja Ari Eskelinen.

josta reserviläisiä 19. 
Rantakalan keittelivät Kauko 
Raekorpi ja Risto Immonen. 
Melkoinen joukko väkeä painui 
saunomaan ja uimaan ennen pää-
töskahveja. Mainio aurinkoinen 

ja lämmin alkukesän sää helli 
tapahtumaa.
                                               
Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen 
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ASIANAJOTOIMISTO
TUOVINEN & SAASTAMOINEN

puh. 040 353 4333

Kiteentie 17, 82500 Kitee fax (013) 226 733
Kauppakatu 2, 82600 Tohmajärvi   fax (013) 226 313

* Kaikki lakiasiat, oikeusapu- ja oikeusturva-asiat *
* Kaupanvahvistukset *

Kone ja Kuljetus 
Karppanen Ky
- jätevesijärjestelmien rakennus 
  ja saneeraus
- pihojen ja viheralueiden 
  rakennus
- ruokamullan ja sora-
  lajikkeiden toimitus
- kaivutyöt 9 t:n kumitela-
  kaivurilla
p. 050 367 5558
karppanenky@elisanet.fi

www.petrotek.fi

Kiteen Seudun
OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Kiteentie 3, 82500 KITEE

Kiteen Seudun
OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Kauppakatu 4, 82600 TOHMAJÄRVI

Kiteen Seudun
OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Kiteentie 3, 82500 KITEE

Kiteen Seudun
OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Kauppakatu 4, 82600 TOHMAJÄRVI

TOHMAJÄRVI

Eversti Ville Hyvärinen
jalkaväen tarkastajaksi
Puolustusvoimain komentaja on määrännyt Pohjois-
Karjalan Prikaatin komentaja, eversti Ville Hyvärisen 
jalkaväen tarkastajaksi suunnitteluosastolle Maavoi-
mien Esikuntaan 1.10.2009 lukien. 

Eversti Hyvärinen on aikaisemmin toiminut muun muassa 
erityistehtävissä ja vanhempana osastoesiupseerina 
Pääesikunnan tiedusteluosastolla. Hän suoritti 
yleisesikuntaupseerin tutkinnon 1989. Hänet ylennettiin 
everstiksi 4.6.2003.  
 
Pohjois-Karjalan Prikaatin komentajaksi on 1.10.2009 
lukien määrätty eversti Jari Kytölä. Hän työskentelee 
tällä hetkellä sektorijohtajana Pääesikunnan 
suunnitteluosastolla. Hän on aikaisemmin toiminut 
muun muassa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan 
henkilöstöosastolla ja esikuntapäällikkönä Porin 
Prikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon 
1991. Hänet ylennettiin everstiksi 6.12.2005. 
Lähde: Puolustusvoimat Eversti Ville Hyvärinen Eversti Jari Kytölä

Sotavahinkosäätiö on perustanut tunnustus-
palkintojärjestelmän, jonka puitteissa voidaan 
myöntää vuosittain rahapalkintoja henkilöille ja 
yhteisöille, joiden saavutukset maanpuolustuksen saralla 
ovat poikkeuksellisen merkittävät. Palkintoja myönnetään 
Kadettikunnan, Suomen Reserviupseeriliiton, 
Reserviläisliiton sekä Maanpuolustuskiltojen liiton 
piirissä tehdystä merkittävästä maanpuolustustyöstä 
ja asianomaisten järjestöjen aloitteesta. 
Maanpuolustuspalkinnon (1.500 euroa) sai muun 
muassa  juukalainen sotilasmestari Jarmo Tolvanen 
monivuotisesta ja ansiokkaasta veteraanityöstä. 
Onnittelemme. 

Jatkossa Reserviläisliitto hakee palkintoja vuosittain mm. 
piirien tekemien esitysten pohjalta. 

Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen korjausta 
rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä. Kun tuhot oli 
saatu korjattua, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 
1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön. 
Se on viimeiset vuodet ohjannut valtaosan myöntämistään 
apurahoista ja avustuksista sotiemme veteraanien 
tukemiseen. Avustuksia on myönnetty vuosittain noin 
350.000 euroa.

MAANPUOLUSTUSPALKINTO SOTILASMESTARI 
JARMO TOLVASELLE

Sotilasmestari Jarmo Tolvanen
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MAANPUOLUSTUSTAHTOA 
RIITTÄÄ LIPERISSÄ
Suunnitelmat reserviupseerikerhon perustamiseksi 
Liperiin käynnistyivät vuonna 1958. Tunnustelijana ja 
puuhamiehenä toimi piirityönjohtaja res. yliluutnantti 
Esko Tolvanen, kansan parissa paremmin tunnettu Piippu- 
Tolvasena. Tunnustelutehtävät sopivat hänelle mainiosti, 
sillä työtehtävissään hän liikkui laajalti eri puolilla Liperin 
pitäjää. Kaikki upseerikoulutuksen saaneet miehet olivat 
hänelle tuttuja ja suurin osa aliupseereistakin.

   Metsänhoitaja res. kapteeni Einari Sormunen sekä opettaja, 
res. kapteeni Olavi Ristiharju muodostivat Tolvasen kassa 
saumattoman työryhmän. Reserviupseerikerhon perustaminen, 
varsinkaan maaseudulle, ei silloin ollut helppoa. Sodan 
päättymisestä oli kulunut vasta 13 vuotta ja suojeluskunnat 
oli lakkautettu. Reserviupseerikerhot ja -yhdistyksetkin olivat 
lakkautusuhan alaisina. Asekätkentäoikeudenkäynnit jatkuivat 
ja niissä tuomittiin 1488 henkilöä, pääasiassa upseereita.

Elettiin ns. ”yöpakkasten aikaa”.  Neuvostoliitto pyrki 
vaikuttamaan Suomen sisäpolitiikkaan. Tämä oli kaikilla hyvin 
tiedossa. Pelättiin jopa vallankumousta. 
   Vallitseva ilmapiiri oli omiaan vaikuttamaan 
reserviupseerikerhon perustamisen tarpeellisuudesta. Samaa 
mieltä  oman yhdistyksen perustamisesta olivat aliupseerit. 
Sotiemme veteraanitkin aloittivat järjestäytymisensä. 
   Yhdistysten perustamiseen tähtääviä keskusteluja ja 
neuvotteluja käytiin turvallisessa ympäristössä Vänttisen 
Arvin pajalla, samaan aikaan kun Esko Tolvanen korjautti 
metsäkoneita ja viipyi kirkolla useita päiviä. Aliupseereista 
oli silloin paikalla mm. metsäteknikko Reino Toivanen 
ja Yrjö Lappalainen. Lappalainen oli yksi tunnetuista 
hiihtäjäveljeksistä. Arvi Vänttinen oli suojeluskuntalainen, res. 
ylikersantti Ruskealasta, Kollaan veteraani.  

Nuorena vänrikkinä olin neuvottelujen aikana aistivinani 
joskus ruudinkäryä ilmassa. Hanke pidettiin suppean piirin 
hallinnassa. Kun laajempi porukka sai tietoa hankkeesta, 
alkoivat varoittelevat kannanotot nousta esille. Hanke nähtiin 
jopa suojeluskuntien henkiin herättämisenä.
   Nämä arviot eivät kuitenkaan lannistaneet puuhamiehiä, 
päinvastoin. Liperin nimismies res. kapteeni Kaarle 
Ahokin  antoi hiljaisen hyväksyntänsä asialle. Varovaisuutta 
oli havaittavissa  valtion palveluksessa toimivien 
reserviupseerien taholla. Johtavassa asemassa olevat upseerit 
eivät nähneet voivansa itse olla  aktiivisesti mukana, mutta 
kannustivat alaisiaan ja seurasivat hankkeen etenemistä. 
Neuvottelukokouksia pidettiin Vanalan kahvilan kabinetissa, 
Osuuspankilla ja Siikasalmen maamieskoululla.

Yhteydenpito hoidettiin henkilökohtaisesti. Esko Tolvanen 
kiersi moottoripyörällä talo talolta valistamassa sekä upseereita 
että aliupseereita. Vahakopioita asiakirjoista saatiin pankilta 
osuuspankin johtajan res. kapteeni Eero Variksen luvalla.

Liperin kunnansihteeri vänrikki Pertti Hyttinen auttoi 
perustamiseen liittyvissä paperitöissä. Hänen apunaan oli 
reserviupseeripiirin sihteeri, yliluutnantti Erkki Rouhiainen. 
   Piiri oli muutenkin yhdistyksen perustamisessa aloitteellinen 
ja kannusti liperiläisiä. Perustamiskokous pidettiin Sormulassa 
11.3.1959. Kokouksen puheenjohtajana toimi kapteeni Einari 
Sormunen ja sihteerinä vänrikki Mauri Vänttinen.
Yhdistyksen toimihenkilöiksi kokous valitsi seuraavat 
henkilöt: puheenjohtajaksi kapteeni Einari Sormunen, 
varapuheenjohtajaksi kapteeni Olavi Ristiharju, sihteeriksi 
merkonomi vänrikki Esa Pitkänen. Muut hallituksen jäsenet 
olivat pankinjohtaja ltn. Eero Varis, (taloudenhoitaja), 
agronomi ltn. Erkki Nyholm, kunnansihteeri vänr. Pertti 
Hyttinen, kirkkoherra ltn. Toivo Silvennoinen (hengellisen 
toiminnan yhdysmies), hitsaaja vänrikki Mauri Vänttinen 
(urheilu ja ampumaupseeri). 
Yhdistyksen säännöt olivat Reserviupseeriliiton mallisääntöjen 
mukaiset, lisättynä moottoriurheilulla. Liperin Reserviupseerit 
ry. merkittiin yhdistysrekisteriin 29.06.1959.

Aliupseerit saivat perustamistoimet päätökseen samoihin 
aikoihin. Au-yhdistyksen puheenjohtajana aloitti ylikersantti 
Juho Hartikainen ja sihteerinä alikersantti Jaakko Räsänen. 
Yhdistysten virallistamisten jälkeen alkoi vilkas toiminta. Mm. 
ampumarataa ryhdyttiin puuhaamaan ja moottorivenekilpailuja 
järjestettiin tulojen hankkimiseksi. Naisjaostot vastasivat 
muonituksesta. Ampumaurheilussa yhdistysten jäsenet 
menestyivät hyvin, jopa kansainvälisiä kisoja myöten. 
Jäsenmääräkin alkoi kasvaa voimakkaasti. 

Mauri Vänttinen 
(yhdistyksen perustajajäsen) 
kertoi upseeriyhdistyksen 
perustamiseen liittyvistä 
vaiheista.

Liperin 
yhdistykset 
50v
Torstaina 4.6 juhlittiin näyttävästi Ylä-
myllyllä Jyrin koulukeskuksessa Liperin 
reserviläisyhdistysten yhteistä 50-vuotisjuhlaa 
sekä Alueellista Maanpuolustusjuhlaa Pohjois-
Karjalan Aluetoimiston kanssa. 
Paikka oli mitä mainioin tilaisuutta aja-
tellen, sijaitseehan Ylämyllyn paloaukean 
koulukeskus  vanhan varuskunnan alueella 
ja juhlaa vietettiin entisessä Ylämyllyn varus-
kunnan koulutushallissa. 

 Sää oli kolea ja hieman sateinenkin, mutta 
se ei haitannut juhlatunnelmaa. Paikalla oli 
molempien yhdistysten jäseniä sekä kutsuvieraita 
noin 240 henkeä. Kunniavieraina juhlassa olivat 
sotaveteraanit.
Juhla alkoi kahvitilaisuudella, jonka jälkeen 
reserviläisyhdistysten puheenjohtajat ottivat 
vastaan onnitteluja ja muistamisia. Yhdistyksiä 
muistivat mm. sotaveteraanit, jotka kiittivät 
hyvästä yhteistyötä ja saamastaan avusta 
reserviläisyhdistysten kanssa. 

Varsinainen juhla alkoi Karjalan sotilas-
soittokunnan säestyksellä. Juhlivien yhdistysten 
tervehdyksen juhlaan toi reservin  kapteeni 
Mauri Vänttinen, joka on yksi Liperin 
reserviupseerien perustajajäsenistä. Hän kertoi 
yhdistyksen perustamisvaiheista mainiten 
samalla, että yhdistyksen historiikki ilmestyy 
vuoden loppupuolella. 
Juhlapuhuja everstiluutnantti Jouni Mattila 
käsitteli reserviläisyhdistysten merkitystä 
sotilaallisten taitojen kehittäjänä ja ylläpitäjänä 
reservissä. Tästä  voimannäytteenä hän mainitsi 
mm. maakuntakomppanian

Pohjois-Karjalan ALTSTO ylensi liperiläisistä 
mm. Mauri Nissisen yliluutnantiksi sekä Jouni 
Hyttisen ylivääpeliksi. 
Pohjois-Karjalan reservipiirit luovuttivat reser-
viläisille ja reserviupseereille liittojen sekä piirien 
mitaleita  ansiokkaasta maanpuolustustyöstä. 
Maanpuolustusyhdistys palkitsi maanpuolus-
tusmitalilla ja Mattila luovutti ALTSTO:n mitalit 
erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä. 

Tilaisuuteen toi Reserviupseeriliiton tervehdyksen 
Harri Norismaa ja Reserviläisliiton tervehdyksen 
Jorma Huttunen. 

Musiikista juhlassa vastasi KARSK:n lisäksi 
Liperin laulupelimannit tulkiten juhlaan sopivat 
kappaleet ”tämä taivas tämä maa” sekä ”sininen 
ja valkoinen”. Pelimanneja säesti Karjalan 
Sotilassoittokunta. Päätössanat lausui Liperin 
Reserviläiset ry. edustaja. Juhla päättyi Karjalan 
sotilassoittokunnan säestyksellä laulettuun 
Karjalaisten lauluun. 
Juhlapäivä jatkui vielä cocktail-tilaisuudella.
Mika Tukiainen

Onnitteluvuorossa  Liperin Sotaveteraanit ry. 
Henkilöt vas. Rauno Pelkonen, Erkki Hyttinen, 
Sali Tuomela.

Juhlivia yhdistyksiä onnittelemassa Prikaatin-
kenraali Antti Lankinen ja eversti evp. Seppo 
Pesonen

Puolustusvoimien lippupäivänä palkittiin ansiokkaasta maanpuolustustoiminnasta liperiläisiä 
naisia. Kuvassa vasemmalta Leena Laaninen, Kaija Pesonen, Liisa Pietarinen, Kaija Toivola ja 
Tiina Toivola. Mitaleja luovuttamassa Ari Eskelinen, Jorma Huttunen ja Harri Norismaa.



730.9.2009

 RIVI-ILMOITUKSET

ASUSTE JA KUKKAKAUPPA HIRVONEN, 
Kirkkotie 2, 82600 Tohmajärvi, p. (013) 621 134
RAVINTOLA MARINKA, Kauppakatu 5, 82600 Tohmajärvi
KITEEN MAATALOUSTILIT OY, Olkontie 6, 82500 Kitee,
puh. (013) 413 569

PUROTIE 2, TOHMAJäRVI
621 197, 621 459

• Hydrauliletkut ja -liittimet
• Voiteluaineet/nestekaasut
• Hitsaustyöt ja asennukset
• Sorvaukset

SUONTAAN PAJA
Purtovaarantie 130 TOHMAJäRVI

013-621 427, 0400 240 427, fax 013-621 426

• Myös alumiinin tig-hitsaukset
• Nivelakselit ja varaosat
• Ofa-ketjut + tarvikkeet
• SFK-laakerit

Ensimmäinen Vierdaagse 
marssittiin marssitaidon ja 
–kunnon osoituksena syys-
kuussa 1909. Tuolloin 296 
sotilasta ja 10 siviiliä marssi 
neljän päivän aikana 140 
km. Marssi on säilyttänyt 
suosionsa raskaudestaan 
huolimatta. Nykypäivän 
Vierdaagse on paisunut 
megaluokan tapahtumaksi, 
missä kävelijöitä on yhteensä 
45 000 ja katselijoita 
puolitoista miljoonaa.

Team MPK North Karelia 
2009
Ensimmäistä kertaa meille Poh-
jois-Karjalaan annettiin harvi-
naislaatuinen tilaisuus ja kunnia 
vuonna 2009, kun ResUL lähetti 
itäsuomalaisen joukkueen Nijme-
genin marssille.
 Juhlapuheissa puhutaan yhteistyön 
ja verkottumisen tärkeydestä, 
joten joukkuetta kootessa Harri 
Norismaa ja Juha Rytkönen 
veivät nuo arvot käytäntöön. 
Team MPK North Karelia 2009 
-joukkue oli Pohjois-Karjalan 
maanpuolustuskentän yhteistyötä 
parhaimmillaan, sillä joukkue 
koottiin tämän tärkeän työn eri 
tekijäalueilta marssimaan saman 
lipun, Suomen lipun alle. 
Edustajia joukkueeseen saatiin 
Pohjois-Karjalan reserviupsee-
reista ja reserviläisistä sekä 
Puolustusvoimien henkilökun-
nasta että työntekijöistä ja mukana 
oli niin miehiä kuin naisiakin.

Marssikunto tulee 
marssimalla! 
Kevään ja alkukesän lenkit pitkin 
Joensuun jalkakäytäviä olivat 
kasvattaneet yhteishenkeä ja 
osoittaneet joukkueen kuntotason. 
Harjoittelun aikana olivat rakot 
varpaissa ja jalkapohjissa tulleet 
osaksi jokapäiväistä elämää. 
Mustuneet varpaankynnet ja 
repuista tulleet hankaumat selässä 
ja hartioissa osoittavat, että kivun 
kanssa pystyy elämään. Mieleen 
tuli armeijan kouluttajamme sanat: 
”Kipu on vain tunne, kun heikkous 
poistuu ruumiista.” 
Hyvällä mielellä joukkueemme 
suuntasi kokeilemaan rajojamme 
maailman suurimpaan marssi-
tapahtumaan Hollantiin. Suomen 
liput ja Pohjois-Karjalan Prikaatin 
tunnukset osoittavat mistä tulem-
me. 

Neljä marssipäivää
Aamu oli vielä yönpimeä ja 
ilma täynnä aamuyön kosteutta, 
kun kovaäänisistä kantautuva 
Wake Up Call herätti meidät 
aina marssipäivään klo 03.00. 
Tuhansittain paikallisia ihmisiä oli 
saapunut kannustamaan mars-

The Walk of the World, 
Vierdaagse 

maailman suurin 
marssitapahtuma

sijoita. Katujen varret ja talojen 
parvekkeet täyttyivät vilkut-
tavista, iloisista ihmisistä, jotka 
taputtivat ja huusivat kannustus-
huutoja, joukkueen kansallisuu-
teen katsomatta.
Marssireitit kulkivat läpi kaupun-
kien, maaseutumaisemien ja 
pikkukylien. Sama riemukas 
karnevaalitunnelma imaisi mu-
kaansa jokaiseen kylään saavut-
taessa. Aikuiset jakelivat marssi-
joille vesipulloja ja kurkkuvii-
paleita, ja lapset tarjoilivat pie-
nistä kulhoistaan karkkia ja 
snackseja. 
 
Huolto toimi
Huoltojärjestelyt olivat loistavat. 
Marssilla huoltopisteet olivat 
n. 10 km välein ja ne olivat 
erinomaisesti järjestettyjä. Huol-
tajamme oli taukopaikoilla aina 
valmiina odottamassa. Väsyneenä, 
janoisena ja nälkäisenä tuntui 
ruhtinaalliselta heittää reppu 
selästä, potkaista maiharit jalasta ja 
tarttua lämpimään soppakuppiin

Kärsimystä, tuskaa ja 
hermosärkyjä 
Neljän päivän marssin edetessä 
kipu jalkapohjissa yltyi. Jalkojen 
valmistaminen päivän marssiin 
oli ensisijainen tehtävä aamuisin. 
Liisa, Niina, Inka, Marco, Petri ja 
Petteri aloittivat toimenpiteensä 
laittamalla rakkolaastarit edelli-
senä päivänä syntyneiden kipeiden 
kohtien päälle. Vaikka Harri, 
Juha, Pertti, Jaakko ja Otso olivat 
säästyneet rakoilta, oli kaikkien 
silti tehtävä ennaltaehkäisevät 
toimenpiteet. Lisäksi haaroihin 

ja muihin hankautumisherkkiin 
kohtiin levitettiin sinkkipastaa tai 
ihoteippiä. 
Viimeisten päivien tuskaiset il-
meet marssijoiden kasvoilla yh-
distivät. Tiesimme, että jokainen 
askel vei lähemmäksi maalia 
ja loppuparaatia. Marssitauot 
olivat odotettuja, mutta samalla 
pelättyjä. Kerta kerran jälkeen 
marssin uudelleen aloittaminen 
oli tuskaisempaa.
Lopulta loppusuora häämötti 
edessämme. Marssimme sen lä-
hes epäuskon vallassa. Kohta 
rääkkäävä urakka olisi ohi. Sitten 
koitti juhlava hetki, kun pääsim-
me maalialueelle. Juhlallisten 
puheiden saattelemana jokainen 
marssija sai rintaansa ansaitse-
mansa mitalin. 
   Loppuparaati, Via Gladiola, oli 
mahtava ja unohtumaton kokemus. 
Saimme sankarin vastaanoton. 
Kansaa oli hurraamassa, jakamassa 
kukkia ja lentosuukkoja. 

Lopuksi
Oli todella hienoa, että Pohjois-
Karjalasta löytyi innokkaita 
tähän marssiprojektiin. Mutta 
he eivät olisi marssineet ilman 
tukijoita. Olikin upeaa, että 
kotimaakunnastamme löytyi 
maanpuolustushenkisiä tukijoita. 
Team MPK North Karelia 2009 
–joukkue kiittää kaikkia tukijoita, 
yhteistyökumppaneita ja niitä 
ihmisiä, jotka auttoivat  ja olivat 
hengessä mukana kunniakkaalla 
Nijmegenin marssilla. Me teimme 
sen yhdessä.

Seuraavaa koitosta 
suunnitellen

Harri Norismaa ja 
Team MPK North Karelia

Team MPK North 
Karelia 2009 -joukkue

Harri Norismaa, kapteeni, 
joukkueen johtaja
Petteri Harjuvaara, 
lääkintäkapteeni, joukkueen 
lääkäri
Jaakko Leppänen, kapteeni, 
joukkueen fysiikkavalmentaja
Juha Rytkönen, yliluutnantti, 
joukkueen tiedottaja 
Pertti Saarelainen, vänrikki
Otso Miettinen, vänrikki 
Petri Hiltunen, vänrikki 
Marco Kainulainen, kersantti
Inka Venho, luutnantti
Liisa Itäniva, vänrikki 
Niina Salmi, alikersantti
Annukka Viio, 
kenttäsairaanhoitaja, joukkueen 
huoltaja

Team MPK North Karelia 2009 –joukkue Marssi etenee

Väsynyt, mutta onnellinen.

Veteraani
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Vapaussodan 
Perinneliiton 
kesäpäivät

Kontiorannassa ja 
Joensuussa 13.-14.6.

“Suomen käymät kaikki sodat olivat 
vapaussotia”

Kenraalimajuri Kalervo Sipi  VAPE:n kesäpäivillä 
Joensuussa:

”Kun eduskunta 6.12.1917 hyväksyi maamme itsenäisyys-
julistuksen, ei Suomesta heti tullut vapaata ja suvereenia 
valtiota. Itsenäisyysjulistuksen puolesta piti vielä sotia. 
Tammikuun lopulla 1918 syntyi kapina ja vapaustaistelu 
ja kapina kytkeytyivät toisiinsa. Tuo sota on saanut monta 
nimeä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sota oli 
vapaussota. Silloin torjuttiin venäjän sekaantuminen 
Suomen asioihin ja estettiin maamme joutuminen osaksi 
Neuvostoliittoa. Miksi ihmeessä olisi muuten kansallissodan 
tai sisällissodan rauhasta neuvoteltu ja rauhansopimus tehty 
vieraalla maalla,  toisen valtion, Neuvostoliiton kanssa”
Tervehdyssanat lausuneen Kalervo Sipin mukaan kaikki 
Suomen käymät sodat ovat tavallaan olleet vapaussotia, 
kuten Mannerheim on aikanaan todennut. Talvisota oli 
vapaussodan jatkosota ja jatkosota kolmas vapaussota 
Suomen itsenäisyyden säilyttämiseksi.

Juhlapuhuja teologian tohtori Juha Poteri kertoi miten 
eri aikakausina on sankarivainajia haudattu. 
- Jo seitsemännellä vuosisadalla ennen ajanlaskumme alkua 
kreikkalaiset osoittivat erityistä kunnioitusta kaatuneiden 
sankareiden hautaamisessa. Ateenassa kaikki kaatuneet 
tuotiin kaupunkiin ja heille järjestettiin kaupungin 
puolesta hautajaiset ja kiitospuheet. Tämä sankarivainajien 
muistamisen perinne on edelleen käytäntönä läntisissä 
maissa. Ominaisena piirteenä on myös kaatuneiden tasa-
arvoinen kohtelu sotilasarvosta riippumatta.

Valtiovallan tervehdyksen juhlaan tuonut kansanedustaja 
Eero Reijonen totesi Suomen 1900-luvun historian 
osoittavan, että maamme lunasti itsenäisyytensä kovien 
uhrausten kautta: 
”Erityisen katkera oli itsenäisyyden alkutaival, kun 
vapaussodassa suomalaisia joutui eri puolille rintamaa. 
Voidaankin puhua kansallisesta tragediasta, sillä saman 
kylän miehet sotivat toisiaan vastaan. Vapaus- talvi- jatko- 
ja lapinsodassa aiheutuneet uhrit eivät ole kuitenkaan 
olleet turhia. Suomalaiset elävät tänä päivänä maassa, josta 
voidaan olla ylpeitä. Suomi on moderni, tasa-arvoinen ja 
kilpailukykyinen yhteiskunta. Suomen turvallisuuspoliittista 
asemaa vahvistaa myös jäsenyys Euroopan Unionissa sekä 
hyvät suhteet kaikkiin naapurimaihin”.

Valtiovallan tervehdyksen tuoneen Reijosen mukaan 
eduskunnan käsittelyssä olevassa turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 valtioneuvosto 
esittää puolustusvoimien pitkäjänteisen kehittämisen 
takaamiseksi nykyisen rahoitustason turvaamista sekä 
vuodesta 2011 lähtien noin 50 milj. euron vuosittaista 
lisäämistä puolustusbudjettiin. Lisärahaa kohdistetaan 
erityisesti alueellisten joukkojen materiaalisen valmiuden 
kehittämiseen Reijonen painotti vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön merkitystä sodanajan joukkojen 
kouluttamisessa ja maanpuolustustahdon ylläpitämisessä, 
sillä maanpuolustustahto on keskeinen osa yhteiskunnan 
kriisinsietokykyä. Vahva maanpuolustuskyky perustuu 
suomalaisille arvoille ja yhteisille kokemuksille. 
Puolustusvoimien myönteisen julkikuvan ylläpitäminen 
ja kehittäminen tukee maanpuolustustahdon säilyttämistä, 
Reijonen totesi.

Itäisen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Jukka 
Pennanen toi puolustusvoimain tervehdyksen juhlaan ja 

totesi mm. seuraavaa:
”Meillä Suomessa vallitsee erinomainen 
maanpuolustushenki. Erityisesti minua 
ilahduttaa varusmiespalvelusta suorittavien 
korkea maanpuolustustahto. Kaikkien 
viimeaikaisten mittausten mukaan tahto on 
vielä aikaisempaakin korkeampaa tasoa. 
Tämä koskee sitä ainesta, joka kykenee 
varusmiespalveluksen suorittamaan. 
Ja hyvästä maanpuolustustahdosta 
saamme kiittää veteraanien tekoja, yleistä 
asevelvollisuutta ja myös maanpuolustuksen 
eteen tehtävää perinnetyötä. Vapaussota oli 
monella tapaa traumaattinen tapahtuma, 
vaikka se päättyi onnellisesti nuoren 
itsenäisyytemme säilymiseen ja venäläisten 
poistamiseen Suomesta ja länsimaisen 

demokratian voittoon. Päinvastaisen 
lopputuloksen syyt ja seuraukset voimme 
vain kuvitella.”

Joensuun kaupungin tervehdyksen 
tuonut kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 
valtioneuvos Matti Väistö totesi  
Joensuun historian liittyvän monella tapaa 
isänmaamme kohtalon vuosiin ja myös 
vapaussotaan. 
- Monista kokemuksista huolimatta 
kansakuntamme kykeni säilyttämään 
arvokkaan itsenäisyytensä, toipumaan 
syvistä haavoista ja kokoamaan 
kansakunnan yhtenäiseksi. 

Raine Turunen

Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtajan kenraalimajuri Kalervo Sipin mukaan kaikki  Suo-
men käymät sodat ovat olleet vapaussotia - taistelua maamme itsenäisyyden puolesta.

Arvokkaan juhlan kevyempää antia esittivät Karjalan Sotilassoittokunta ja harmonikkataituri 
Sami Hopponen yhteisesityksillään..
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“Ilomantsin torjuntavoiton 
merkitys on tänä päivänä 
kirkas ja unohtumaton”
Jaakko Kaukasen juhlapuheesta sivulla 11

Rajavartiolaitoksen 
päällikkö, 
kenraaliluutnantti 
Jaakko Kaukanen:

Viljo Westman P-K:n Rajamieskillan Ilomantsin osastosta 
esitteli Oinaansalmen ja mottitaistelujen paikkoja ja vai-
heita.

SOTAHISTORIAA

ILOMANTSIN MOTTITAISTELUT 26.7.-13.8.1944

Suomi saavutti jatkosodan viimeiset merkittävät voittonsa Ilomantsissa heinä-
elokuun vaihteessa 1944. Puna-armeijan hyökkäykset Karjalankannaksella ja 
Aunuksessa olivat tuolloin jo rauhoittuneet.  Ilomantsin suunnassa vihollisen 
176. ja 289. divisioonat olivat edenneet huolestuttavan pitkälle. Hyökkäys 
uhkasi koko II Armeijakunnan vasenta sivustaa. Jos puna-armeija saavuttaisi 
Joensuun rautatien, koko Suomi olisi vaarassa.

Kenraalimajuri Erkki Raappana sai käskyn siirtyä Ilomantsiin ja 
perustaa Ryhmä Raappanan vihollisen lyömiseksi. Raappanalle alistettiin 
viivytystaistelua käyvät 21. jalkaväkiprikaati ja Rajavartiopataljoona 3 
sekä täydennyksenä Karjalankannakselta siirretty Ratsuväkiprikaati (Rv.
Pr). Lisäksi Raappana päätti käyttää osia omasta korpidivisioonastaan 
everstiluutnantti Väinö Partisen johdolla.

Raappana tunsi alueen kuin omat taskunsa ja antoi vihollisen 289. divisioonan 
edetä Kuolismaalta Ilomantsiin johtavaa tietä pitkin kapealle Konnukkajärven 
kannakselle, johon se pysäytettiin. 
 Samanaikaisesti divisioonan selustayhteydet katkaistiin Luovejoella. 
Perässä tuleva 176. divisioona saarrettiin siten, että Partisen osasto P katkaisi 
venäläisten pakotien hyökkäämällä pohjoisesta.
   Vihollinen lähetti motitettujen divisiooniensa avuksi merijalkaväkeä, 
mutta turhaan. 9. elokuuta mennessä ryhmä Raappana oli tuhonnut 289. 
divisioonan miltei kokonaan. 176. divisioonan osa onnistui murtautumaan 
itään. Merijalkaväen pataljoonat kärsivät huomattavia tappioita. Taistelulla 
oli suuri merkitys psykologisesti, olihan juuri jouduttu luovuttamaan Aunus 
ja Karjalankannas puna-armeijan painostuksen edessä. Raappanalle esitettiin 
näistä taisteluista Mannerheim-ristiä toisen kerran, mutta ylipäällikkö ei 
hyväksynyt tätä esitystä.
   Suomen nykyisten rajojen sisällä vain Ilomantsissa voi tarkastella 
jatkosodan suurtaistelujen tapahtumapaikkoja. Itse asiassa koko sodan 
viimeinen ratkaisutaistelu käytiin täällä kenraalimajuri Erkki Johannes 
Raappanan johdolla. 
   Ilomantsin torjuntataistelun lähtökohta oli jatkosodan oloissa sikäli 
harvinainen, että siinä suomalaisilla oli lievä miesylivoima. Tähän 
sekä varmasti myös paikallistuntemukseen ja ajan puutteeseen lienee 
perustunut Raappanan sotiemme historiassa varsin harvinainen ja uskalias 
taistelusuunnitelma, joka perustui kaksipuoliseen saarrostukseen. 
   Sotamarsalkka C.G.E. Mannerheimin muistelmissa esittämä arvio 
Ilomantsin taisteluista on varsin tunnettu: “Ilomantsissa saavutettu voitto 
vaikutti uupuneeseen armeijaamme niin elähdyttävästi, että sen merkitystä on 
pidettävä arvioimattoman suurena”. 
   Nykyisen Ilomantsin itäosissa käytiin kesällä 1944 yli viikon 
mittainen kiivas torjuntataistelu, jossa kaksi viivyttämällä kulutettua 
neuvostodivisioonaa pysäytettiin, paloiteltiin motteihin ja lyötiin lähes 
täydellisesti. Tämä suurtaistelu varmisti armeijamme puolustuksen pitävyyden 
jatkosodan raskaina viimeisinä päivin. Siitähuolimatta noin kolmannes 
Ilomantsin pinta-alasta menetettiin. 
   Kenraalimajuri Erkki Johannes Raappana tunnetaan parhaiten 
Korpikenraalina, upseerina, joka johti ja toi Suomelle myös viimeisen suuren 
torjuntavoiton Ilomantsissa vuoden 1944 elokuussa, jolloin hänen joukkonsa 
saarrostivat ja tuhosivat korpitaisteluissa kaksi puna-armeijan divisioonaa.
Lähde: Wikipedia

Ilomantsin taistelujen merkitys venäläisten silmin
“Neuvostoliiton kannalta Ilomantsin taistelut päättyivät aivan viime hetkellä. 
Näin vältettiin sotilaallinen katastrofi. Sekä Karjalan rintaman esikunnassa, 
että Moskovassa olleessa päämajassa luovuttiin suurhyökkäyksen 
lopputavoitteesta ja Suomen ehdottomasta antautumisesta. ” 
Juri Kilin Historian tohtori, Petroskoin valtionyliopiston professori 

14.D:n ja Torjuntavoitto 65 juhlaviikonlopun retkeläisiä 
Öykkäsenvaaran taistelupaikalla Ilomantsissa. Keskellä 
Veikko  Määttänen   esittelee panssarintorjunta-asemaa, 
josta ammuttiin takana  näkyvälle tielle.

Panssarintorjunta-asetta tähtäämässä Reijo Kohonen Ki-
teeltä.

Öykkäsenvaaran taistelupaikalla oli tarjolla kahvia ja 
munkkeja.
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Kaikkien sukupolvien yhteinen 
maanpuolustusjuhla

14. Divisioonan 
perinneyhdistyksen 
sekä Torjuntavoitto 

65 vuotta 
juhlaviikonloppu

Ilomantsissa 4.-6.9.

Juhlaviikonloppu alkoi tästä.  Syyskuun 4. päivänä oli Ilo-
mantsin kirkonkylän kouluilla maanpuolustusaiheiset päivän-
avaukset. Kello 10 kokoontuivat kaikki kunnan koululaiset (593) 
yhteiseen lipunnostoon liikuntahallin edustalle.
  

Karjalan Sotilassoittokunta sai runsaasti uusia ystäviä Ilomantsin 
liikuntahallissa järjestetyssä koululaiskonsertissa. Moni 
kuulijoista oli paukuttanut tahtia niin innokkaasti, että hartiat 
olivat kipeytyneet. 

Ilomantsin koululaistapahtumassa saivat palkintoshekkinsä 
yläkoulusarjan ja lukion kirjoituskilpailun parhaat sekä 
sukkulaviestin viennissä nopeimmin kipittäneet alakoulut. 

Kalustoesittelyssä Kainuun Prikaatin sotilaat esittelevät 
järeää 155 mm moottorilavettista kanuunaa yleisölle. 
Kanuuna painaa 16 tonnia.

Rajavartiolaitoksen osastolla herättivät huomiota rajamiesten 
naamioasut. Vasemmalla tarkka-ampujan Rölli-asu, 
keskellä lumipuku viittoineen ja oikealla kesävarustepuku 
naamioviitalla. Muu varustus nykyaikaisin asein ja laittein.

Ilomantsin Asemiesillan  musiikista huolehtivat Kanttiinin 
Lotat, Ilomantsin Mieslaulajat, hanuristi-humoristi Seppo 
Soittila (edessä oik.) sekä hanuristi Eero Lassila.

Ilomantsin Kivilahdessa asuva Kauko Pekkala (vas.) ja 
asemiesillan juontaja Jaakko Salonoja ovat syntyisin Viipu-
rista. Muisteluista päätellen monenmoista nämä miehet tun-
tuivat touhunneen jokunen vuosikymmen sitten Koitereen 
rantamaisemissa. 

Koululaistapahtumien ja aseveli-illan kuvat: Armas Härkönen

PERJANTAI 4.9.

LAUANTAI 5.9.
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PALKITSEMISET PÄÄJUHLASSA 
ILOMANTSISSA 2009

Raappanan komentajapuukko:
- kenrm Vesa Tynkkynen
Raappanan päällikkö- ja jääkäripuukko:  
- eversti Martti Kukkonen, 14. D:n Ilomantsin alaosaston vara-
puheenjohtaja, sotaveteraani alikersantti Aarne Räty (Lieksa).
Yhdistyksen pöytästandaari:
- Rajavartiolaitoksen päällikkö kenrl Jaakko Kaukanen, valtuus-
ton puheenjohtaja, kansanedustaja Hannu Hoskonen, Ilomantsin 
kunnanjohtaja Markku Lappalainen, sivistystoimenjohtaja Jorma 
Ikonen, ylirajavartija Viljo Vestman, ylirajavartija Ville Lehi-
koinen, erityisopettaja Matti Kallio, toimittaja Armas Härkonen, 
kapteeni Seppo Kärnä, luutnantti Seppo Hyttinen, lehtori Olli 
Penttinen ja teamikoordinaattori Pekka K. Vatanen. 
Puinen yhdistyksen tunnus:
- osastonhoitaja Annaliisa Jeskanen, lähihoitaja Raija Kymäläi-
nen ja ylil Juha Ilvonen.
Jalkaväen ansioristi ja yhdistyksen puinen tunnus:
- sivistystoimenjohtaja Arto Juntunen.

Kalustoesittelyssä Kainuun Prikaatin sotilaat esittelevät 
järeää 155 mm moottorilavettista kanuunaa yleisölle. 
Kanuuna painaa 16 tonnia.

Rajavartiolaitoksen osastolla herättivät huomiota rajamiesten 
naamioasut. Vasemmalla tarkka-ampujan Rölli-asu, 
keskellä lumipuku viittoineen ja oikealla kesävarustepuku 
naamioviitalla. Muu varustus nykyaikaisin asein ja laittein.

Ilomantsin Asemiesillan  musiikista huolehtivat Kanttiinin 
Lotat, Ilomantsin Mieslaulajat, hanuristi-humoristi Seppo 
Soittila (edessä oik.) sekä hanuristi Eero Lassila.

Ilomantsin Kivilahdessa asuva Kauko Pekkala (vas.) ja 
asemiesillan juontaja Jaakko Salonoja ovat syntyisin Viipu-
rista. Muisteluista päätellen monenmoista nämä miehet tun-
tuivat touhunneen jokunen vuosikymmen sitten Koitereen 
rantamaisemissa. 

Juhlapuhuja kenraaliluutnantti 
Jaakko Kaukanen:

Oma ensi kosketukseni veteraaneihin tapahtui 1957 Kajaanin 
kirkkopuistossa, jonne veteraanit olivat kokoontuneet sankari-
hautausmaalle. Divisioonan komentaja Erkki Raappana piti 
tilaisuudessa juhlapuheen. 
Veteraanien miehet ja naiset olivat silloin vielä parhaassa työ-
iässä, olihan sodasta kulunut vasta 13 vuotta. Minulla on siitä
tilaisuudesta valokuva ja se on  työhuoneessani kunniapai-
kalla. Siinä kaksivuotias poika katsoo äitinsä helmoista ken-
raalia suu ihmetyksestä auki. Siitä lähtien olen omalta osaltani  
kuulunut Erkki Raappanan alaisten miesten ja naisten ihailijoi-
hin ja perinteen vaalijoihin. 
Ilomantsin Torjuntavoiton 65 -vuotismuisto, jota tänä viikon-
loppuna vietämme, on juhlansa ansainnut.
   Täällä Ilomantsissa saavutettu torjuntavoitto oli viimeinen 
suuri operaatio ja viimeinen torjuntavoittojen suurten torjunta-
voittojen ketjussa. Ilomantsissa saavutettu voitto jäi pitkäksi 
aikaa yleistä huomiota vaille Kannaksen taistelujen varjoon, 
poliittisen tilanteen vuoksi. Rauhanneuvottelut piti saada 
käyntiin eikä sillä, että suomalaiset korpisoturit löivät kaksi 
neuvostodivisioonaa, voinut herkässä tilanteessa juhlia. 
Ylipäällikkö Mannerheim ei kuitenkaan joukkojaan unohtanut. 
    20 vuotta sitten tilanne muuttui. Sotaa tutkineet ovat ylistä-
neet Ilomantsissa toimineiden johtajien nerokkuutta ja ihaile-
vat kaksipuolisen saarrostuksen tuloksellisuutta. Sellaista sota-
historia ei tunne montakaan. 
   Raappana ei ollut teoreettinen ihminen ja itsekin  todennut, 
että hänen suunnitelmansa olivat täysin vaistonvaraisia ja uh-
karohkeita. 
   Noissa komentaja Raappana sanoissa ei ole mitään ylisanoja 
eikä itsensä esille tuomista. 
   Myös Raappanan johtamat miehet tekivät sen, mitä komen-
taja odotti heidän tekevän. Ansio voitosta kuului Raappanan 
mukaan sotilaille, heidän uskollisuudelleen, taidoilleen ja yh-
teishengelle. 
  Kenraali Kaukasen mukaan Ilomantsin torjuntavoiton merki-
tys on tänä päivänä kirkas ja unohtumaton! 
   Se mahdollisti rajojen koskemattomuuden ja maamme itse-
näisyyden. Miehistysjoukkoja ei tullut, johtajia ei teloitettu, 
vankijunia ei lähtenyt itään, eikä maamme vaipunut taloudel-
liseksi ja henkiseksi takapajulaksi. Mutta sekin vaihtoehto oli 
pelottavan lähellä Kaukanen totesi puheessaan.

Liikuntasali oli käydä pieneksi, niin suosittu oli 14.D:n perinneyhdistyksen, Ilomantsin kunnan 
ja Karjalan Poikien Killan järjestämä pääjuhla.

14. Divisioonan veteraanit jaksavat edelleen käydä perinnepäivillä.

Lapset esittivät pääjuhlassa hauskan laululeikin “mitä minusta tulee isona”.

Suuri mieskuoro (Enon Mieslaulajat, Ilomantsin Mieslaulajat ja Mieskuoro Kontiaiset) esittivät 
Karjalan Sotilassoittokunnan säestyksellä tunnettuja marssilauluja.

Aukeaman koonnut: Raine Turunen

LAUANTAI 5.9. SUNNUNTAI 6.9.
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AurinkoistA pAlveluA
jokAikinen päivä...
ma-pe 9-20, la 9-16, su 11-16

kiteentie 10, 82500 kitee, puh. 285 455

K-SupermarKet 
     Kupiainen

• Suuri valikoima
• Laatutuotteita
• Aina edullisesti
  Puh. 0400 133 807
  www.kupiainen.net

Kitee p. 0201 303 431, Tilausajot p. (013) 225 791

Ryhmämatkalle, vapaa-ajanmatkalle, työmatkalle…
Tutustu matkatuotantoomme www.pohjolanmatka.fi
Tervetuloa palveltavaksemme!

KITEEN KELLO JA KULTA

RUOTSALAINEN
Kiteentie 16 (torin vieressä) Kitee puh. (013) 412 128

Tolosentie 1, 82380 Tolosenmäki
p. 013-224 500 f. 013-224 555

KITEEN
TEBOIL

Täyden palvelun
huoltoasema palvelee

AUTOHUOLTOPOJAT OY
Kiteentie 51, 82500 KITEE

Puh. Kahvio 013-222 201, Huolto 013-222 242

• KAHVIO JA MYYMÄLÄ ma-pe 6-21, la-su 8-21
• KORJAAMO arkisin 8-16

     TAVALLISTA PAREMPAA LVI-OSAAMISTA
        IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI.

Asemantie 18, 82600 TOHMAJÄRVI, puh. 040 556 4490
Puhoksentie 9, KITEE, puh. 040 508 5088

ASIANAJOTOIMISTO
TUOVINEN & SAASTAMOINEN

puh. 040 353 4333
Kiteentie 17, 82500 Kitee  fax (013) 226 733
Kauppakatu 2, 82600 Tohmajärvi   fax (013) 226 313

* Kaikki lakiasiat, oikeusapu- ja oikeusturva-asiat *
* Kaupanvahvistukset *

Mika Matikainen:

Matka 
Kannakselle 
Kesäkuussa kiteeläiset sota-
historiasta kiinnostuneet Re-
serviupseerit ja Reserviläiset 
suorittivat matkan Karjalan 
Kannakselle. Matkanjoh-
tajana toimi edellisiltä mat-
koilta tuttu ev. evp Pekka 
Ripatti. Matka tehtiin 32 
henkilön voimin, mukana 
myös jäseniemme puolisoita 
ja vanhoja tuttuja naapu-
rikunnista.

Rajan ylitys tapahtui Sveto-
gorskissa, missä saimme mat-
kanjohtajan kertomana kuulla, 
kuinka Enso ja Rouhialan 
voimalaitos jäivät rauhanteossa 
Neuvostoliitolle. Pysähdyimme 
Ahvolassa, veripelloilla, jossa 
keväällä 1918 käytiin verisiä 
vapaussodantaisteluita.
   Matkalla Viipuriin näimme 
Markovillan, Marcus Wright:
n rakennuttaman huvilan, jossa 
koulutettiin 1920- ja 1930- 
luvuilla kanta-aliupseereita 
Suomen armeijaan. Viipurin 
kiertoajelulla näimme paikan 
jossa kaupungin puolustuksesta 
vastanneen 20. Prikaatin komen-
tajan, eversti Armas Kempin 
komentopaikka sijaitsi 19 – 20.6. 
1944. Näimme myös Ristimäen, 
josta irrottautuminen alkoi 
lähes hallitsemattomana pakona 
20.6.1944  
   Viipurin jälkeen suuntasimme  
talvisodassa raunioituneille 
Summan bunkkereille SK5 
ja SK6. Ripatin mukaan  
Summan kylän alueelle oli 
ennen talvisotaa rakennettu 
useita betonilinnakkeita ja vielä 
useampia korsuja ampumahau-
toineen ja lankaesteineen. 
Summa oli osa kuuluisaa Man-
nerheim- linjaa ja merkittävimpiä 
talvisodan taistelupaikkoja.

Pietari/Arsenaali 
Terijoella näimme mm. Kuusisen 
hallituksen johtopaikan ja 
entisen Terijoen varuskunnan 
upseerikerhon.Pietaria kohti 
matkatessamme Ripatti kertoi 
vihollisen suurhyökkäyksestä 
10.6.1944 . 
Pietarissa kohteenamme oli a-
sehistoriallinen museo, Arse-
naali. Esillä oli kaikenlaista 

sodankäyntiin liittyvää mate-
riaalia alkaen n. vuodesta 1000 
jkr. Suuret maalaukset, puvut, 
pienoismallit, ajoneuvot ja 
valokuvat kertoivat sodan-
käynnin historiasta. 
   
Siiranmäki – Ihantala
Jätettyämme Pietarin Ripatti 
selosti Valkeasaaren tapahtumia 
suurhyökkäyksen käynnistyttyä. 
Ennen Rajajokea on se kuului-
saksi tullut Mainilan kylä, 
jossa 26.11.1939 ammuttiin ns. 
Mainilan laukaukset. Ne antoi-
vat Neuvostoliitolle tekosyyn 
noottiin ja hyökkäämättö-
myyssopimuksen yksipuoli-seen 
irtisanomiseen, diplomaatti-
suhteiden katkaisuun ja sotatoi-
mien aloittamiseen 30.11.1939.

Siiranmäki
Kannaksen korkeimpiin paikkoi-
hin kuuluu Siiranmäki. Sieltä 
näkyivät Kivennavan, Muolaan 
ja Valkjärven kirkot - kirkkaalla 
säällä jopa Suomenlahti. Sii-
ranmäen kautta kulki useita 
tärkeitä teitä, ollen osa VT- 
asemaa (Vammelsuu – Taipale). 
Paikan varustelutyöt olivat 
jääneet sodan aikana pahasti 
kesken. 
 Puna-armeijan hyökkäys Sii-
ranmäkeä vastaan alkoi 13.6. 
1944 tykistön tuli-iskuin ja 
ilmapommituksin. Seuraavana 
aamuna alkoi kaksipäiväinen 
raju taistelu, joka päättyi suo-
malaisten torjuntavoittoon. 
Se lasketaan yhdeksi kesän 
1944 merkittävimmistä torjunta-
voitoista. Taisteluihin ottivat 
osaa mm. savolaisrykmentit JR 
7 ja JR 49. toinen pataljoona, 

joukoissaan myös kiteeläisiä.  
Siiranmäessä on vieläkin näh-
tävissä betoni/kiviesteitä, juoksu-
hautoja, räjäytettyjä bunkkereita. 
Seppälän mäellä on pystytetty 
taisteluiden muistomerkki.

Strategisia paikkoja
Muolaankylässä tutustuimme 
Mannerheim-linjan kahteen 
räjäytettyyn bunkkeriin, joita 
Er.P1&2 puolusti talvisodassa.  
Muolaasta matka jatkui  Portin-
hoikkaan. Portinhoikka oli tärkeä 
tienristeysmaasto: pohjoisen 
suunnassa Imatra, lännessä 
Saimaan kanava ja Lappeenranta, 
etelässä Viipuri ja idässä Ta-
li. Maasto oli puolustajalle 
hankala, kalliota ja rapakiveä. 
Taisteluhautojen kaivu oli hi-
dasta ja puolustuslaitteiden 
rakentamiseen ei ollut aikaa. 
   Hyökkääjälle maasto tarjosi 
mahdollisuuden panssarivau-
nujen massakäyttöön. Puna-
armeijan tavoitteena oli päästä 
täällä Lappeenranta – Imatra 
tasalle suomalaisten joukkojen 
selkäpuolelle. Taisteluissa suo-
malaiset saivat kuitenkin työnnet-
tyä puna-armeijan takaisin 
Portinhoikasta, mutta voimat 
eivät riittäneet  pussittamiseen. 
Rintamaa oli lopulta suoristettava. 
Talin 11 vuorokautta  kestäneet 
taistelut olivat Pohjoismaiden 
suurimmat, päättyen 30.6.1944. 
Tali – Ihantalan taisteluissa kaatui 
tuhansia vihollisen sotilaita. 
 Tykistön, ilmavoimien, panssa-
rintorjunta-aseiden ja jalkaväen 
tehokas toiminta sai aikaan  
“Ihantalan ihmeen”, johon 
vihollisen hyökkäys lopullisesti 
pysähtyi 12.7.1944. 

Muistomerkki Ihantalan taisteluista. Muistomerkin asettivat 
Ryhmä Vihman joukko-osastot JR12, JR35, KTR14, Er.P16 
(3.7.1999) 

Raappanan maja Ilomantsin Parppeinvaaralla oli veteraaniviikonlopun tutustumiskohteita.
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Olkontie 6, 82500 Kitee
Ajanvaraus puh. (013) 226 216 klo 8-16

V.Hurskainen Ky
Kiteentie 31, 82500 Kitee, 020 7411 890

Uutisointia Keski-Karjalasta kahdesti viikossa

Koti-Karjala
www.kotikarjala.fi
p. (013) 684 8411

Kiteen meijeri oy
Savikontie 35, 82500 Kitee

p. 5100 500

RAKENNUSLIIKE
URHO SORVI KY

TYÖVÄENTIE 2, PL 34  013-621 098
82601 TOHMAJÄRVI  fax 013-621 511 

KESäLAhtI
Purujärventie 1
050-567 9678

Weskun Valinta oy
Joensuuntie 516, 82350 TIKKALA

013 627510 tai  0404193441
vesa.raninen@talkkari.net
Kyläkauppa, kahvio, pizzaa

Poikkea kahville tarinoimaan, erikoisuus 6-tien varrella!
Kysy myös kylätalkkaripalveluita.

”Noh, sano varis 
kun nokka katkes!”

Joke Sistonen

KITEEN 
KERHOJEN 
YHTEISTOIMINTAA 

Lehtemme viime numerossa 
P-K:n Reserviläispiirin puheen-
johtaja Jorma huttunen kirjoitti, 
että liiton kevätkokouksessa 
toivottiin yhteistyön lisääntyvän 
reserviläisjärjestöjen välillä. 
Meillä maakunnassa Outo-
kummussa näin on ja Kiteellä 
suunnitellaan samaa.
   No, kiteeläiset ovat olleet tässä 
piirissä ja koko maassa edellä-
kävijöitä. Suoritin puhelinkier-
roksen ja pistin muistiin aikoja: 
jo v. 1956 – 57 on ollut Kiteen 
Reserviupseerien ja Kiteen Ali-
upseerien yhteisiä talvikisoja, 
ampumakilpailuja, pikkujouluja 
ym. Kiitos nimismies, maj Ilmari 
havolan.
 70-luvulla yhteistyö jatkui ja 
pikkuhiljaa yhdistysten toi-
mintasuunnitelmat olivat lähes 
samanlaiset.  Asiaa hoiti Yt-
toimikunta. 80-luvulla toiminta 
jatkui tiiviinä yhteistyönä tal-
koissa ym. toimintasuunnitelma 
oli jo sama. V. 1996 pidettiin 
hallitusten kokoukset yhdessä 
saman esityslistan mukaan ja 
taloudet yhdistettiin seuraavana 
vuonna. Kummallakin yhdis-
tyksellä on oma 8-miehinen 
hallitus puheenjohtajineen ja 
varapuheenjohtajineen, yksi 
taloudenhoitaja, kokouksen 
puheenjohtaja vaihtuu vuoroin 
ja kokouksen sihteeri on toisesta 
yhdistyksestä vuoroin. homma 
toimii hyvin ja asiat luistavat.
   Olen ollut vuodesta 1983 koko 
ajan hallituksessa ja en muista 
yhtään äänestystä asioista. 
Vuosiluvut ovat muistinvaraisia, 
koska arkistomme on Kitee-seu-
ran arkistoissa ja äkkiä emme 
sinne pääse. Jos tarvetta tulee, 
voimme kaivella arkiston esiin. 
Ennen sanottiin, että näin tekee 
osuuskauppaväki… mutta näin 
on meillä ollut.

Reijo Kohonen

VIIMEISET 
VASTATALKOOT 
NÄRSÄKKÄLÄN 
VARTIOLLA 
Maanmainio edustussavusauna 
tarvitsee vastoja edelleen, joita 
Kiteen reserviläiskerhot ovat 
tehneet yhteistyön merkeissä 
jo vuosia.
   Talkoissa oli 11 miestä ja 3 
naista rajavartiomestari Esa 
Juntusen toimiessa isäntänä. 
Tänä vuonna tarve oli 52 vastaa, 
kun viime vuonna niitä tehtailtiin 
n. 120 kpl.
   Urakka oli mestareiden 
toimiessa pian ohi ja porukka 
pääsi savusaunan pehmeisiin 
löylyihin ja uimaan aika 
raikkaassa Pyhäjärvessä. 
   Ennen kotiinlähtöä nautittiin 
vielä kahvit pullien kera.

Reijo Kohonen

Kiteen reserviupseerit ry, 
Kiteen reserviläiset ry

Suomi marssii 
rajalta rajalle
Tapahtuma alkoi Niiralasta 30.8 
klo. 8.00 tykin laukauksella ja 
Karjalan Sotilassoittokunnan 
antaessa tahtia kävelijöille. 
Oulun Latu ja Oulun kaupun-gin 
1809 merkkivuoden toimikun-
ta yhteistyössä valtioneuvoston 
kanslian Merkkivuosi 1809- 
toimikunnan kanssa olivat 
suunnitelleet Suomen sodan 
tiimoilta sauvakävely- ja 
kävelytapahtuman 30.8 - 
6.9.2009. Tarkoituksena oli 

nonstop- kävellä 24h/vrk  Sven 
Dufvan hengessä Venäjän rajalta 
Niiralasta Ruotsin puolelle 
Haaparantaan. 
Matkaa oli 727 km. Niiralasta 
matka suuntautui Joensuun 
kautta Kuopioon kohti Iisalmea 
jatkuen Pulkkilan kautta Ouluun. 
Oulusta Kemin kautta Tornioon 
ja marssi päättyi Ruotsin puolelle 
Haaparantaa. Marssireitin paik-
kakunnilla oli erilaisia tapah-
tumia Suomen sotaan liittyen. 
Niiralasta lähti n. 80 marssijaa 
taipaleelle, mukana oli Oulun 
ladun edustajia ja Pohjois-
Karjalan prikaatin osaston sekä 
paikallisia liikunnan ystäviä. 
Reitillä oli huoltopisteitä erilaisin 
välimatkoin joissa joukkoon voi 
liittyä tai jäädä pois.

Luontopolku 
Tietäväisen koulun 
oppilaille
tietäväisen koulun oppilaat 
viettivät 28.08 perjantai-ilta-
päivän luonnossa liikkuen ja 
tehtäviä ratkoen.
Luokat luokanvalvojineen kil-
pailivat keskenään  tavoitellen 14. 
Divisioonan perinneyhdistyksen 
lahjoittamaa 100 euron rahapal-
kintoa leirikoulurahastoonsa.
 Kilpailun voitti 8 c luokka 
luokanvalvojansa tarja huovi-
sen johdolla melkein täydellisellä 
suorituksella.  tasaisen kilpailun 
toisen sijan otti tietäväisen 
koulun pienryhmien joukkue ja 
kolmanneksi tuli 9 c luokka.   
 Kilpailussa ei mitattu nopeutta, 
vaan kartanlukutaitoa, kykyä 

havainnoida ympäristöään, 
sekä tietämystä luonnosta ja 
paikallishistoriasta. Luokat 
täyttivät tehtäväpapereitaan 
patikoinnin aikana. tiedot 
vastauksiin oli löydettävissä 
matkan varrella olevista opas-
tauluista. Matkan varrella oli 
myös tunnistustehtävä, jossa 
mitattiin kasvien, sienien ja 
eläinten tuntemusta.
tunnistettavana oli myös pal-jon 
keskustelua herättänyt valkokär-
pässieni. Viimeisenä tehtävänä 
maaliintulon jälkeen oppilaat 
joutuivat vielä muistelemaan 
kulkemaansa reittiä ja pistämään 
polulta otetut viisi valokuvaa 
oikeaan järjestykseen. 
 Luontopolku ja kilpailu nivel-
tyivät hyvin koulun opetus-
suunnitelmaan, koska vuoden 
teemana opetuksessa on vastuu 
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja 
kestävästä kehityksestä. 
 

Rajakenraali Raappanan haudalle laskivat seppeleen reserviläis-
piirin kunniapuheenjohtaja Eero Jako, ent. puheenjohtaja Aimo 
Issakainen ja Joensuun reserviläisten pj. Ilkka Savolainen.

Lähdön tunnelmissa Väinö Hänninen, Martti Väistö, Markku 
Hyvönen ja Otto Juntunen.
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Lajikuvaus
Sovelletun reserviläisammunnan tarkoitus on kehittää ja vertailla 
reserviläisten tilanteenmukaista ampumataitoa käyttäen nykyaikaista 
sotilasaseistusta vastaavia välineitä. Jokaiseen ampumasuoritukseen 
laaditaan kuvitteellisen taistelutilanteen mukainen ampumatehtävä, 
jossa ampuja joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen 
edellyttämällä tavalla.
Ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä tai sijoittelua ei ole 
vakioitu, vaan maalit sijoitetaan tilannekuvauksen mukaisesti ottaen 
huomioon radan olosuhteet. Ampujan saavuttama tulos muodostuu 
ammutun pistemäärän ja käytetyn ajan suhteesta. SRA:ssa otetaan 
huomioon ampumatekniikoissa sekä välineistössä tapahtuva yleinen 
kehitys sopeuttaen lajia tarvittaessa muuttuneiden tekijöiden 
mukaiseksi. SRA ammunnassa järjestetään koulutusta harjoituksia ja 
kilpailuja. Ampujien taidot mitataan kilpailuissa, joihin suunnitellaan 
aina kilpailukohtaisesti erilaiset ampumasuoritukset. SRA-
toimintaan osallistuvilta ampujilta sekä harjoitusten ja kilpailujen 
järjestäjiltä edellytetään ko. ammunnan riittävää tieto- ja taitotasoa. 
Tämän saavuttamiseksi tarvittava koulutusmenettely määritellään 
jäljempänä.

SOVELLETUN RESERVILÄISAMMUNNAN SM-KILPAILUT 
AMMUTTIIN SOTINPURON ERÄMAAMAISEMISSA 1-2.8.2009

Vaativa tehtävä
Pohjois-Karjalan Reservipiirit 
saivat vuonna 2007 vaativan 
tehtävän. Vuosien 2008-2009 
kilpailukalenterit määrittivät 
maakunnan vuoden 2009 SRA-
kilpailujen pitopaikaksi. Kilpai-
lujen suunnittelu käynnistettiin 
heti vuoden 2008 alkupuolella. 
Kilpailun johtajaksi valittiin 
Pasi Parviainen Joensuusta ja 
ensimmäinen palaveri pidettiin 
vuoden 2008 maaliskuussa. 
Palaverissa todettiin kilpailusta 
tulevan haasteellinen, sijaitsihan 
lähin mahdollinen kilpailupaik-
ka Sotinpurolla. 
   
Organisaatio muokkautui 
siten, että majoitus ja muoni-
tus hoidettiin Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen kurssina, 
vartiointi ja alueen eristys tuli 
Pohjois-Karjalan Prikaatista. 
Itse kilpailun suunnittelu ja 
ratojen rakentaminen hoidettiin 
joensuulaisten SRA-miesten 
toimesta. Kilpailujen suun-
nittelussa eräs näkyvä osa oli 
ratamestarina toimineen Kari 
Koposen tekemä suunnittelu-
työ. Kilpailujen maksuliikenne 
ja ilmoittautumisasiat hoidet-
tiin piirien toiminnanjohtajan 
kautta.
   
Kilpailujen rakentaminen al-
koi tiistaina 28.8.2009 Sotinpu-
ron leirialueen alueen vastaan-
ottamisella. Paikalle saapui  75 
toimitsijaa ja radat ja niiden 12 
rastia olivat valmiina 30.8 jolloin 
aloitettiin ns. toimitsijakilpailu. 
Toimitsijakilpailu on palkinto 
toimitsijatehtäviin tuleville. He 
saavat kilpailupaikan piirijouk-
kueiden paikkojen ulkopuolelta. 
Kilpailu saatiin vietyä pääosin 
läpi perjantai-iltaan mennessä, 
jolloin piirien kilpailujoukkueet 
saapuivat paikalle. Kaikkiaan 
alueella oli enimmillään n. 250 
henkeä. Tästäkin saa jo selkeän 
kuvan, että aivan pienestä tapah-
tumasta ei ole kyse. 
 Itse kilpailut avattiin lauantai-
aamuna klo 8.00 Kilpailut avasi 
kilpailujen suojelija everstiluut-
nantti Jouni Mattila. Piirien 
tervehdyksen puolestaan esitti 
upseeripiirin puheenjohtaja 
Harri Norismaa. 
Avauksen yhteydessä kilpailun 
johtaja ja ratamestari antoivat 
omat ohjeensa ja sen jälkeen 
kilpailijat siirtyivät omille 
rasteilleen.  Kilpailut olivat 
käynnissä. 
   
Suunnittelutyö oli onnistunut 
ja niinpä kilpailun johtohenki-
löstö totesi tyytyväisenä, että 

aikataulut pitivät  ja kilpailu eteni 
suunnitelmien mukaan.
 Miellyttävää oli myös seurata 
että piirien omat miehet menes-
tyivät. Henkilökohtaisen kilpai-

lun kakkonen oli Matti Manni 
ja upseeripiirin joukkue sijoittui 
hopealle joukkuekilpailussa. 
Joukkueessa ampuivat Matti 
Manni, Tuukka Jokinen, Marko 

Ruotsalainen ja Lauri Nousi-
ainen. 
Kilpailujen tulokset löytyvät 
www.resul.fi sivuilta ja lisää ku-
via löytyy Reserviläinen-lehden 

netti-sivuilta www.reserviläinen.
fi -àkuvagalleria.

Teksti : Ari Eskelinen
Kuvat: Tommi Verho

Kilpailijoiden komeaa rivistöä avajaisissa. Enimmillään alueella oli noin 250 henkeä.

Upseeripiirin pj Harri Noris-
maa esittää piirien tervehdyk-
sen. Vierellä kilpailun johtaja 
Pasi Parviainen.

Ratamestari Kari Koponen Sovelletun reserviläisammunnan rata Sotinpuron maisemissa.

Hopeajoukkue vasemmalta: Lauri Nousiainen, Tuukka  Jokinen, Matti Manni  ja  Marko  Ruot-
salainen.
 

Henkilökohtaisen kilpailun 
hopeaa Matti Manni.
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Voitto kotiin
Italiasta
Reserviläisliitto osallistui kah-
della joukkueella Italian 
Viterbossa 26.-27.7. järjes-
tettyyn kansainväliseen sotilas-
moniotteluun. Korpraali Mikko 
Auvisen, kersantti Janne 
Monosen ja kapteeni Jaakko 
Leppäsen muodostama liiton 
ykkösjoukkue voitti kisan.
Sotamies Janne Koskisen, 
alikersantti Hannu Niemisen 
ja vänrikki Pekka Väätäisen 
muodostama, liiton toinen jouk-
kue sijoittui kisassa 12. sijalle. 
   Reserviläisliiton ykkösjoukkue 
voitti kisan seitsemästä lajista 
kolme. Voitot tulivat NATO-
esteradalla, suunnistuksessa 
sekä maastojuoksussa. 
Liiton kakkosjoukkueen sijoi-
tukset vastaavissa lajeissa olivat 
kolmas, viides ja yhdeksäs. 
Kapteeni Jaakko Leppänen 
sijoittui kisan uintiosuudessa 
toiselle sijalle.   
 AESOR-järjestön joka toinen 
vuosi järjestettävään sotilas-
moniotteluun osallistui tällä 
kertaa 22 joukkuetta 11 eri 
maasta. Kilpailijoita ja muita 
osallistujia paikalla oli noin 
70.
  Reserviläisliitto oli läsnä 
kahden joukkueen voimin, 

joita johti sotilasmestari Ilpo 
Pohjola. Lisäksi paikalla oli 
liiton varapuheenjohtaja Osmo 
Suominen.
    Reserviläisliitto on osallistunut 
AESOR:n sotilasmoniotteluihin 
hyvällä menestyksellä myös 
vuosina 2005 ja 2007. Lisäksi liitto 
on järjestänyt Lahdessa kaksi 
kansainvälistä kutsuottelua, 
joissa on noudatettu AESOR-
sotilasmoniottelun sääntöjä. 
Elokuussa 2008 järjestettyyn 
kisaan osallistui 16 joukkuetta 
kahdestatoista eri maasta. 
   Seuraava AESOR-järjestön 
virallinen sotilasmoniottelu 
on ohjelmassa kesällä 2011. 
Reserviläisliitto puolestaan on 
kaavaillut järjestävänsä seu-
raavan kutsukisansa elokuussa 
2012.

Suomen ykkösjoukkue 
rantautumassa

Kuva: Osmo Suominen

Suomen kisajoukkue Italian Viterbossa.

1. Suomi (1), 7442 pistettä 
2. Ranska (1), 7133 pistettä 
3. Ranska (2), 7073 pistettä 
4. Saksa (1), 7006 pistettä 
5. Saksa (2), 6848 pistettä 
6. Itävalta (1), 6649 pistettä 

7. Itävalta (2), 6626 pistettä 
8. Ranska (3), 6324 pistettä 
9. Itävalta (3), 6285 pistettä 
10. Belgia (1), 5986 pistettä 
11. Ranska (4), 5975 pistettä 
12. Suomi (2), 5502 pistettä 

Reserviläisistä
tulossa johtajia
kouluammuntaan
Puolustusvoimilla on suuret 
suunnitelmat ammunnan-
johtajien kouluttamiseksi 
reserviläisten keskuuteen. Työ 
on jo aloitettu, ja laatuaan 
ensimmäisellä kouluammun-
nan johtajien kertaushar-
joituskurssilla toukokuussa 
Maasotakoulussa oli myös 
kolme pohjoiskarjalaista re-
serviläistä.

– Kouluammunnan johtajakurs-
si vastasi odotuksiani, kertoo 
lieksalainen alikersantti Paavo 
Puumalainen. 
– Viikon edetessä vahvistui 
käsitys siitä, kuinka vaativa ja 
vastuunalainen tehtävä  ammun-
nanjohtajalla on. Pitää suunnitel-
la, valmistella ja toteuttaa, pitää 
kouluttaa ampujat turvalliseen 
ammuntaan varomääräysten ja 
ohjeiden mukaan.
- Viisipäiväisen kurssin pää-
vaiheen muodosti kolmipäiväi-
nen ampumaleiri Taipalsaaren 
ampuma-alueella: ammutaan, 
vaihdetaan johtajaa, ammutaan, 
vaihdetaan johtajaa, ammu-
taan...
Yksitoikkoisuutta ei kuitenkaan 
tullut, sillä nykyajan kouluampu-
maohjelmisto on monipuolinen. 
Ampumatehtävät, -etäisyydet 
ja -asennot vaihtelivat, maalit 
milloin jököttivät paikoillaan, 
milloin väistelivät kääntyillen, 
milloin porhalsivat laidalta 
toiselle. Pääase oli rynnäkköki-
vääri, mutta jouduttiinpa myös 
herkistämään liipaisinsormea 
silläkin tavalla, että vain sarja-
tulta ampuva kevyt konekivääri 
piti hallita toimimaan tark-
kuusaseena laukauksen parin 

lyhytsarjoissa.
– Kouluttajien asenne oli jo 
kurssin luonteestakin johtuen 
asiallisen jämäkkä ja tiukka niin 
oppitunneilla kuin ampumara-
dallakin ammunnanjohtajien 
näyttökokeiden valvonnassa, 
suorituksien arvioinnissa ja 
palautteen annossa.
   Jokainen kurssilainen joutui 
antamaan omakohtaisen näyt-
tökokeen jonkin kouluammun-
nan johtamisessa. Lisäksi oli 
kaikkien läpäistävä kirjallinen 
varomääräyskoe. Puumalainen, 
joensuulainen vänrikki Liisa 
Itäniva sekä toinen lieksalainen 
majuri Pasi Karonen tulivat 
hyväksytyiksi runsaan kuuden-
kymmenen muun osallistujan 
tavoin.
   Jos vielä Maavoimien aluetoi-
mistot kautta maan hyväksyvät 
osallistujat ammunnanjohtajiksi 
ja Puolustusvoimien pienikalii-
perisilla aseilla suoritettavien ammuntojen varomääräykseen 

tulee tarvittava lisäys, on odo-
tettavissa lähes samanlaiset 
sotaväen pienikaliiperisten asei-
den kouluammunnanjohtajan 
valtuudet kuin on kantahenki-
lökunnalla.

Alikersantti Paavo Puumalai-
sen kouluammunnan johtaja-
kurssin näyttökoetehtäväksi 
Taipalsaaren ampuma-alueel-
la lankesi rynnäkkökivääri-
ammunta numero kuusi. Sen 
aiheena on häiriön poisto, ja 
sen aikana käytetään ampu-
ma-asentoa sekä seisten että 
polvelta.

Suojatkaa kuulonne! Kevyen konekiväärin tarkkuusammunnan johtajana toimi Kainuun maan-
puolustuspiirin koulutuspäällikkö, yliluutnantti evp Markku Mustonen. Myös puolustusvoimien 
tai rajavartiolaitoksen virassa palvelleiden on suoritettava kouluammunnan johtajakurssi, jos 
aikovat jatkaa itsenäisesti sellaisissa tehtävissä vielä vakinaisesta palveluksesta erottuaankin.

Asialla on merkitystä erityisesti 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen kannalta: jos koulu-
ammunnan reserviläisjohtajalla 
on itsenäinen oikeus toimia teh-
tävässään, ei hänen taustalleen 
tarvita vakinaisessa palvelukses-
sa olevaa kantahenkilökunnan 
jäsentä ammunnanvalvojaksi. 
Tämä voi helpottaa sotilaallisen 
ampumakoulutuksen järjes-
tämistä. Sissiampumaleirejä 
Ilomantsissa kahtena vuonna 
pitäneen Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys MPK:n Itärajan 
paikallisosaston kokemuksen 
mukaan asiat toki ovat kyllä 
hoituneet pohjoiskarjalaisen 
esimerkillisesti tähänkin asti, 
tiivistä yhteistyötä eri osapuolten 
kesken tarvitaan joka tapaukses-

sa edelleen, ja kouluammuntojen 
rinnalla ovat taisteluammunnat 
eri asia jatkossakin.
   Tämänvuotista kokeilukurssia 
seuraa vielä ensi vuonna vastaa-
vanlainen Maasotakoulussa Lap-
peenrannassa. Sitten kerrottiin 
tavoitteena olevan koulutuksen 
laajeneminen operatiivisiin so-
tilaslääneihin. 
   Kouluammunnan johtajakurs-
sin rinnalla pyöri toukokuussa 
samoilla tienoilla myös erikseen 
taisteluammunnan johtajakurssi. 
Se oli kuitenkin erilaatuinen, 
tarkoitettu ainoastaan poikke-
usolojen tarpeisiin.

Teksti ja kuvat:
Pasi Karonen
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SM ”pystykorva” 
Keuruu

Olavi Ehrukainen Tohmajärveltä (vas.), Heikki Makkonen Pol-
vijärveltä, Mika Karttunen, Aarne Sinisalo ja Harri Rantametsä 
Rääkkylästä ja kameran takana Mika Matikainen Kiteeltä.  Olavi 
toimi kilpailumatkan johtajana ja autonkuljettajana.

Keuruulla kisattiin 5.9. lauantai-
na ”pystykorva” kiväärin Suo-
men Mestaruudesta. Piirimme 
innokkaat perinnekivääriampu-
jat kävivät hakemassa arvokasta 
kisakokemusta kilpailusta ja 
näin myös Mpkry:n perinneki-
väärikurssin voi katsoa saaneen 
päätöksensä. 
Matka tehtiin  Puolustusvoimien 
henkilöpakettiautolla, jonka me-
nomatkalla perjantaina haimme 
Pohjois- Karjalan Prikaatista. 
  Lauantaiaamuna kilpailut 
alkoivat ensimmäisillä ampu-
jillamme klo 10.30 ja viimeiset 
ampuivat kisalaukauksiaan klo 
13.30 alkaen.
 Ampujia oli saapunut ympäri 
Suomea yli 100 naista ja miestä. 
Parhaan tuloksen 261, ampui 
alik. Jussi Nylund Etelä-Hämeen 
Reserviläispiiristä H-sarjassa, 
joukkueista oli paras Etelä-Poh-

janmaan 3. joukkue H 50- sarjas-
sa tuloksella 949. Kilpailusää oli 
hyvä, tuuli ei haitannut pahem-
min ja hyvä valaistus että kuiva 
keli loi hyvät olosuhteet kunnon 
laukauksille.
   Menestystä ei ampujillemme 
suotu kilpailuissa, reseptinä on 
lisätä harjoitusta ammunnasta 
300m. matkalta ja hankkia lisää 
kokemusta patruunoiden lata-
uksesta ja saada uusia tarkkoja 
ampujia joukkoomme.
Tulokset olivat jo lauantai-iltana 
kotiuduttua luettavissa osoittees-
ta: http://personal.inet.fi/yhdis-
tys/haap s res/index.htm.

Kiteen reserviupseerit ry
Kiteen reserviläiset ry

Kuva ja teksti:
Mika Matikainen

KANADAN SUOMALAINEN KORSUORKESTERI VIERAILI 
LIEKSASSA JOHTAJANAAN JUKKA JOENSUU.

Kuorolle luovutettiin Aarne Rädyn sotatapahtumista kertova 
kirja.

PERINNEASEAMMUNTOJEN SUOSIO KOVASSA KASVUSSA

Kontiorannassa 4.6. pidetyn perinneasekilpailun osanottajat ryhmäkuvassa ja ampumassa.

PROSENTTI-
AMMUNNAT 
KITEELLÄ
Kiteen virallisesta ampuma-
radasta ei kuulu mitään, joten 
etsittiin tilapäisratkaisua. Se 
löytyikin, sillä saimme luvan 
käyttää Närsäkkälän Erän erin-
omaista ampumarataa. Radalle 
mahtui mukavasti 8 – 10 ampu-
jaa, tosin piti lyhentää penkillä 
rata 25 metriseksi.
Mukana oli 10 miestä kolme up-
seeria ja seitsemän reserviläistä 
ruutia polttamassa. Kaikki am-
puivatkin useita 10 laukauksen 
sarjoja.  

Viisi parasta tulosta:  
1. ylik Martti Väistö 85 pist.
2. ylik Iivari Silvennoinen 83
3. ylil Mikko Makkonen 81
4. ylik Kauko Raekorpi  77
5. kers Kaarlo Holopainen  74
kers Aarni Havukainen   74

Syyskuun puolella on toinen 
ampumatapahtuma, johon odo-
tetaan hyvää osanottoa. Viime 
vuonna ampujia oli vain viisi 

– tosin ammunta tapahtui yksi-
rataisella radalla.                                                            
Teksti ja kuva: 
Reijo Kohonen 

Ampujat kuuntelevat ammunnan johtajan, ylik Martti Väistön 
(4. oik) ohjeita prosenttiammunnan kulusta korva tarkkana. 

Lieksan Reserviupseerit ry:n 
jäsen  ja 14. Divisioonan 
perinneyhdistyksen hallituksen 
jäsen 

MATTI KOMULAINEN
50 VUOTTA
14 D:n perinneyhdistyksen 
alaosaston puheenjohtajan 
Juhani Ryynäsen mukaan 
Matti Komulainen on tehnyt 
arvokasta työtä perinneyhdis-
tyksen hallituksen jäsenenä 
sekä Lieksan alaosaston 
sihteerinä. 
- Matti on ollut aktiivinen ja 
innostava tuki mm. alaosaston 
puheenjohtajalle suoritettaessa 
osastolle annettuja tehtäviä, 
kuten Rajavartiostossa palkit-
semisia, Raappana-puiston ja 
koulujen välisten tapahtumien 
toteuttamisessa.

TALVISODAN IHME 
JA ILOMANTSIN 
TORJUNTATAISTELUT 
olivat aiheena Raappana-
puistossa Lieksassa 
sunnuntaina 26.7.2009 
klo 12:00. pidetyssä 
tilaisuudessa Kertojana toimi 
sotahistorioitsija kapteeni, evp 
Tauno Oksanen.  
   Tilaisuudessa esiintyivät 
Lieksan Mieslaulajat ja 
Lieksan Sotaveteraanikuoro. 
Sota-ajan lauluja esitti Gunnar 
Kauhanen Kalle Saarelaisen 
säestäessä hanurilla.  
Paikalle oli saapunut kauniin 
ilman johdosta n. 200 aiheesta 
kiinnostunutta henkilöä. Kuvassa Lieksan Mieslaulajat johtajana Kari Nykänen.

Juho Pehkonen 14 D:n alaosaston varapuhj. (oik.) ja pj. Juhani 
Ryynänen onnittelemassa Matti Komulaista.
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SÄHKÖPALVELUN ERIKOISLIIKE A-OIKEUKSIN
KORJAUKSET - URAKAT

MOOTTORIHUOLTO JA -KÄÄMINTÄ
- SÄHKÖTARVIKKEET, -SUUNNITELMAT

Avoinna ma-pe klo 7.00-16.00

EV-SÄHKÖ OY
Niittytie 2 A, 82500 Kitee p. (013) 220 251,www.evsahko.fi

Yrittäjäntie 2, KITEE, puh. 01076 84 000

Tule
kaupantekoon!

Meiltä laatutuotteet ja
järkevät hinnat.

Suomalaisissa käsissä

KOVATASOINEN 
RYNNÄKKÖKIVÄÄRIKILPAILU
KONTIORANNASSA

Pohjois-Karjalan Aluetoimisto järjesti Itä-
Suomen Sotilasläänin komentajan ken-
raalimajuri Jukka Pennasen perustaman 
ammuntakilpailun reserviläisille Kontio-
rannassa lauantaina 29.8.2009. 
Kilpailu käsittää sekä henkilökohtaisen 
että reserviläisyhdistysten välisen joukkue-
kilpailun, joka ammutaan viisihenkisillä 
joukkueilla. Tapahtuman järjestelyvastuu on 
kunkin maakunnan omalla aluetoimistolla 
ja kilpailu ammutaan kaikissa viidessä Itä-
Suomen sotilasläänin alueen maakunnassa 
vuosittain aina elo-syyskuun vaihteessa.

Kilpailu ammuttiin nyt toista kertaa. Tapahtumaan 
Kontiorannassa osallistui yhteensä 100 reserviläistä 
yhdestätoista eri yhdistyksestä. Kilpailun johti alue-
toimiston päällikkö evl Jouni Mattila ja ammunnan 
johtajana toimi ylivääpeli Jari Hiltunen operatiivi-
selta osastolta apunaan luutnantti Jarno Asikainen 
ja varusmiesosasto Karjalan Jääkäripataljoonasta. 
Taulutuomareina ja muissa toimitsijatehtävissä toimi 
useita reserviläisiä. Osallistujien muonituksesta vastasi 
Kontiorannan muonituskeskus. Sotilaskoti palveli 
ampujia tapahtuman ajan. 

Rynnäkkökivääriammunta sisälsi kohdistusam-
munnan (5+5 ls) sekä kaksi erillistä 10 ls:n kilpasarjaa 
(10+10 ls). Ensimmäinen kilpasarja ammuttiin kään-
tyviin tauluihin; taulut olivat piilossa 10 sekuntia ja 
näkyvissä viisi (5) sekuntia. Tuon viiden sekunnin 
aikana ammuttiin aina yksi laukaus. Toinen sarja oli 
ns. pikakilpailu, jossa 30 sekunnin aikana ammuttiin 
kaikki kymmenen (10) laukausta. Sarjojen pisteet 
laskettiin yhteen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Kilpailun taso oli tänäkin vuonna erittäin kova, sillä 
voittajan lntstm Tommi Tanninen (Pyhäselän Res) 
tulos 181 (87+94) oli erittäin hyvä. Toiseksi tullut 
ylil Ari Eskelinen (Joensuun Resups) ampui hänkin 
saman tuloksen 181 (88+93), napakympit ratkaisivat 
voittajan. Pronssille sijoittui kapt Timo Makkonen 
(Joensuun Resups) tuloksellaan 177 (88+89). Paras 
nainen oli neljänneksi sijoittunut vänr Liisa Itäniva 
(Joensuun Resups) 172 pisteellä. Kilpailussa palkittiin 
kuusi parasta ampujaa ja kolme parasta joukkuetta. 
Joukkuekilpailun voitti, kuten viime vuonnakin, Py-

häselän Reserviläisten I joukkue tuloksella 856 pistettä. 
Heidät palkittiin mitalien lisäksi ikuisesti kiertävällä 
kiertopalkinnolla suojeluskuntakiväärillä. Pitkäaikainen 
ja ansiokas työ ammuntaharrastuksen parissa palkittiin 
ko. yhdistyksessä nyt jo toistamiseen. Hyvänä kakkose-
na kisassa oli Joensuun Reservinupseereiden joukkue 
tuloksella 850 pistettä ja pronssille sijoittui Joensuun 
Reserviläisten I joukkue tuloksellaan 808 pistettä. 

Kilpailu järjestetään seuraavan kerran Kontiorannassa 
lauantaina 28.8.2010. Pohjois-Karjalan Aluetoimisto 
toivoo, että osallistujamäärä on silloin ainakin kolman-
neksen suurempi kuin tänä vuonna. Jokaisen yhdistyksen 
toivotaankin rekrytoivan ensi vuoden tapahtumaan 
erityisesti uusia nuoria reserviläisen. 

Ensi vuoden kilpailu on suunniteltu toteutettavaksi 
yhtä aikaa kahdella eri radalla. Ammunnan johtajina 
toimivat silloin oikeudet omaavat reserviläiset. Päivään 

sisällytetään myös mahdollisuus ampua omilla aseilla 
(ainakin pistoolilla) prikaatin muilla radoilla. Sen lisäksi 
päivälle suunnitellaan muutakin ohjelmaa kuten Sovel-
letun Reserviläisammunnan (SRA) esittelyä yms. 

Pohjois-Karjalan Aluetoimisto kiittää kaikkia osal-
listujia hyvähenkisestä, rehdistä ja samalla kovatasoi-
sesta kilpailusta sekä toiminnanjohtaja Ari Eskelistä ja 
toimitsijatehtävissä olleita reserviläisiä saamastamme 
tuesta. Tapahtuma oli yhteinen puolustusvoimien ja 
reserviläisten onnistunut ”voimien ponnistus”, josta 
olemme hyvin iloisia. Toivottavasti tämä kilpailu antaa 
taas lisää ”kipinää” ammunnan harrastukseen siellä 
paikallisissa yhdistyksissä.

Pohjois-Karjalan 
Aluetoimiston päällikkö
Evl Jouni Mattila

Kuvassa vasemmalla joukkuekilpailun jo toisen kerran voittaneen Pyhäselän Reserviläisten pj Pekka Nupponen, 
oikealla henkilökohtaisen kisan voittaja Tommi Tanninen ja keskellä Aluetoimiston päällikkö evl Jouni Mattila. 

Tarkka-ampuja ja Röllipuku oli 
esillä Ilomantsin näyttelyssä.
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LISÄTIETOJA KURSSEISTA:
www.mpkry.fi

sekä kurssien johtajat ja piiritoimisto
- Piiripäällikkö Ahti Korhonen 040 565 5578
   sähköposti: ahti.korhonen@mpky.fi
- Koulutuspäällikkö Inka Venho 050 534 8049
sähköposti: inka.venho@mpky.fi 

MPK järjestää vuosittain noin 1400 erilaista 
koulutustapahtumaa reserviläisille ja muille omien 
valmiuksiensa kehittämisestä ja ylläpitämisestä 
kiinnostuneille suomalaisille. Käytännön järjestelyistä 
vastaavat alueelliset maanpuolustuspiirit, Ilmapuolustus-
piiri ja Meripuolustuspiiri. Tutustu valikoimaan ja valitse 
itsellesi sopivat kurssi.  
Tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautuminen: www.mpky.fi

Operaatio 
Umpihanki 
42. kerran 
Sotinpurolla
Reserviläisten vapaaehtoinen maanpuolustus-
operaatio, Operaatio Umpihanki järjestettiin 
perinteiseen tapaan Nurmeksen Sotinpurolla 42. 
kerran kevättalvella.  Jotos oli puolustusvoimien 
alaisuudessa toteutettu VEH eli vapaaehtoinen 
harjoitus. Tapahtumaan osallistui 50 kiinnostunutta, 
varsinaisia kurssilaisia heistä 35. Mukana oli myös 
viisi naista. Kurssin johtajana toimi juukalainen 
reservin kersantti Hannu Martikainen.

Alussa kurssin johtaja painotti sotilaallisen käytöksen 
ja pukeutumisen merkitystä harjoituksen yhteydessä. 
- Vaikka kyse on vapaaehtoisesta harjoituksesta, on 
syytä pitää mielessä sotilaallisuus ja valppaus.
MPK:n piiripäällikkö evp. everstiluutnantti Ahti 
Korhonen toivotti kurssilaiset tervetulleeksi ja kertoi 
MPK:n toiminnasta.

Neljään ryhmään jaettu joukkue siirtyi hiihtomarssina 
majoitusalueelle. Muutaman tunnin yöunen jälkeen 
oli herätys kello viisi. Ryhmät siirtyivät hiihtäen 
koulutusalueen rasteille. Kullakin rastilla oli 
käytettävissä aikaa 45 minuuttia. Harjoituksen 
aiheina oli mm. haavoittuneen siirtämistä, kuten 
toimimista keuhkovammapotilaan tapauksessa. 
Demonstraatiossa henkilö oli kaatunut kantoon, mikä 
oli lävistänyt keuhkon.

Jotokseen kuului myös kiekkoammuntaa ja taistelu-
pareittain rynnäkkökiväärillä ampumista kaatuviin 
tauluihin. Ryhmät rakensivat myös puiden 
väliin köysiradan, mitä pitkin siirryttiin oletetun 
vesistöalueen yli. Kurssilla perehdyttiin myös 
kranaatinheittimen rakenteeseen ja sen suuntaukseen 
ammuntatilanteessa. Joukot törmäsivät myös 
sulutteeseen, jossa oli sakara- ja sirotemiinoja.

Päätöspäivä alkoi rynnäkkökivääriammunnoilla, 
aiheena ryhmän puolustusammunta. Jokaiselle oli 
varattu 60 patruunaa. Toiset ryhmät harjoittelivat  
ajoneuvon perässä hiihtohinausta . Harjoituksen 
johdon pitämän puhuttelun jälkeen palkittiin parhaat 
suoritukset. Haulikkoammunnan voitti Pentti 
Leinonen, Tst-pariammunnan helsinkiläiskaksikko 
Antti Borg ja Antti Toivanen. Joukkojen kotiutus 
tapahtui Kontiorannan varuskunnassa sunnuntai-
iltana.

Seuraavaa, eli Umpihanki 2010 -jotosta varten 
suoritettiin Sotinpuron maisemissa kesän aikana 
valmistelevia maastotiedusteluja.
Juha-Matti Junkkari

Käskynjako Sotinpurolla. Majuri Jouni Pitkänen 
tarkastaa joukot ja antaa ohjeita varomääräyksistä 
ennen puolustusammuntoja.

Haavoittunutta kuljetetaan ahkiossa. Tässä mukana 
myös naisreserviläisiä.

KURSSIT

Puolustusvoimien tilaama soti-
laallinen koulutus

PARTIOTIEDUSTELU, 
VOIMANKÄYTTÖ
Kontioranta, 3.10 ja 4.10.
 
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus:

JOKAMIEHEN TULENJOHTO
Kontioranta, 2.10 ja 4.10. 

PARTIOTIEDUSTELU
Kontioranta 2.10. 

JOHTAMISEN PERUSTEET
Kontioranta, 10.10 , 11.10, 

KOULUTTAMISEN PERUSTEET
Kontioranta 17.10 ja 18.10, 

VIESTILIIKENNEHARJOITUS
Kontioranta 24.10 ja 25.10

JOHTAMISEN PERUSTEET
Kontioranta 7.11. ja 8.11.

KOULUTTAMISEN PERUSTEET
Kontioranta 21.11 ja 22.11.

Siviilikoulutus:

MAATALOUDEN 
VARAUTUMINEN
Outokumpu-Polvijärvi 1.12.

LUKION TURVAKURSSI
Kontioranta 15.12.

ARKI TURVALLISEKSI
Kontiolahti 15.12.

SUOMI TARVITSEE KAIKKI 
KÄDET
Kontioranta 15.10.

VÄESTÖNSUOJAN KÄYTTÖÖN-
OTTO
Outokumpu 13.11 ja 14.11.
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Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Päätoimittaja   Raine Turunen
Osoite:      Opotantie 3, 81720 LIEKSA
Puhelin:   040 5072002 
Sähköposti:  raine.turunen@kolumbus.fi

Piiritoimisto:
Toiminnanjohtaja: Ari Eskelinen
Sähköposti: ari.eskelinen@luukku.com
  0400 539 875
 
Kotisivut:  www.pkreservi.fi

Karjalan Pojat Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU   Harri Norismaa, puheenjohtaja 
RES  Pauli Turunen
  Ilkka Savolahti
RU  Tarmo Nenonen
MPK ry  Ahti Korhonen
Päätoim.  Raine Turunen
Nettilehti Hannu Härkönen
Tmja  Ari EskelinenSivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi

Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

TOIMINTAKALENTERI

Seuraava lehti 9.12.2009
Aineiston jättö päätoimittajalle 

viimeistään
20.11.2009

  Raine Turunen, Opotantie 3, 81720 LIEKSA
Puhelin: 040 507 2002

Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU  2009

Lehti  Aineisto  Painoon   Ilmestyy

4/2009     20.11.         4.12.            9.12.

P I I R I T O I M I S T O 
Ari Eskelinen

Kiikarikatu 7 A, 80160 JOENSUU
 p. 0400-539 875

ari.eskelinen@luukku.com

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRIEN 
YT AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
4.7.2009 KONTIORANTA

PA 1
1.	 Nupponen	Pekka	 H	PyRes	 96
2.	 Nupponen	Harri	 H	PyRes	 91
3.	 Hartikainen	Mikael	 H	PyRes	 89
4.	 Ahosola	Jarkko	 H	PyRes	 88
5.	 Väkeväinen	Sami	 H	PyRes	 86	2x10
6.	 Martikainen	Jukka	 H	LieRes		 86	1x10
7.	 Alm	Pasi	 H	PyRes	 81	
8.	 Itäniva	Liisa	 H	JoeRU	 75

PA 1
1.	 Kauppinen	Matti	 H50	JoeRU	 93	5x10
2.	 Lehtiö	Martti	 H50	JoeRes	 93	3x10
3.	 Kosonen	Pentti	 H50	LeiRes	 89	
4.	 Jako	Eero	 H50	JoeRes	 87
5.	 Leinonen	Pertti	 H50	PyRes	 85
6.	 Vartiainen	Markku	 H50	JoeRU	 68

PA 1 JOUKKUE
1.	 Pyhäselän	Res	1		 276	pist.	
	 (Nupponen	P	96,	Nupponen	H	91,	Hartikainen	M	89)
2.	 Pyhäselän	Res	2		 259	pist.
	 	(Ahosola	J	88,	Väkeväinen	S	86,	Leinonen	P	85)
3.	 Joensuun	RU		 236	pist.	
	 (Kauppinen	93,	Itäniva	75,	Vartiainen	68)

RA 7
1.	 Martikainen	Jukka	 H	LieRes		 156
2.	 Itäniva	Liisa	 H	JoeRU		 130
3.	 Väkeväinen	Sami	 H	PyRes		 129
4.	 Alm	Pasi	 H	PyRes			 124
5.	 Nupponen	Pekka	 H	PyRes		 115
6.	 Hartikainen	Mikael	 H	PyRes		 112
7.	 Nupponen	Harri	 H	PyRes	 	79
8.	 Ahosola	Jarkko	 H	PyRes		 	37	

RA 7
1.	 Lehtiö	Martti	 H50	JoeRes	 148
2.	 Jako	Eero	 	 H50	JoeRes	 122
3.	 Kauppinen	Matti	 H50	JoeRU	 101
4.	 Kosonen	Pentti	 H50	LieRes	 97
5.	 Leinonen	Pertti	 H50	PyRes	 83
6.	 Vartiainen	Markku	 H50	JoeRU	 55

RA 7 JOUKKUE
1.	 Pyhäselän	Res	1	 368	pist.
	 	(Väkeväinen	129,	Alm	124,	Nupponen	P	115)
2.	 Joensuun	RU	 286	pist.	
	 (Itäniva	130,	Kauppinen	101,	Vartiainen	55)
3.	 Pyhäselän	Res	2	 274	pist.
	 (Hartikainen	112,	Leinonen	83,	Nupponen	H	79)

KENTTÄAMMUNTA 10 + 10 ls 	
H	 1.	Jukka	Martikainen	 LieRes	 155	
H	50	 1.	Kalle	Leskinen	 KontRes		176	
H	60	 1.	Veikko	Tuokko	 JoeRes	 149	
		 2.	Pentti	Kosonen	 LieRes	 		48	
H	70	 1.	Jyrki	Varis	 	 JoeRes	 167	
		 2.	Martti	Lehtiö	 JoeRes	 159	
Joukkueet:	JoeRes	(Tuokko,	Varis,	Lehtiö)	 475	

Pohjois-Karjalan Reserviläisjärjestöjen 
piirinmestaruusgolfkisa

Keretin golfkentällä 1.8.2009

Tulokset:
Sarja miehet 0-18 lyöntipeli Hcp
1.	Ari	Markkanen	 	 67
2.	Teppo	Fredriksson	 	 74
3.	Aimo	Laasonen	 	 93
Sarja miehet 18,1-36 pistebogey Hcp
1.	Pekka	Hyvärinen	 	 40
2.	Olavi	Lösönen	 	 28
3.	Ilpo	Pohjola	 	 	 24
4.	Pekka	K	Vatanen	 	 21
Sarja naiset pistebobey Hcp

1.	 Päivikki	Pohjola	 	 29
2.	 Riikka	Vatanen	 	 14

2010 kisat järjestää joensuulaiset Kontiolahden 
golfkentällä.

LOKAKUU 2009

2.-4.10. RESUL Syysjotos   Päijät-Häme
6.10. RES -työvaliokunnan kokous ja
 PKMT ry:n hallituksen kokous  Korsu
6.10. RU -työvaliokunnan kokous ja
 PKMT ry:n hallituksen kokous  Korsu
10.10. RESUL Maastokilpailu  Keski-Suomi
17.10. RES-tiedotuspäivä   Koko maa
20.10. RES -piirin syyskokous  Joensuu/ISLO
21.10. RU-piirin syyskokous  Joensuu/ISLO

MARRASKUU 2009

4.11. Kokelaiden ja ryhmänjohtajien
 koulutustilaisuus   Kontioranta
20.11. Karalan Pojat 4/2009 aineistopäivä Päätoimittaja
 Ilmoitushankinta: Eno, Kontiolahti,
 Joensuu

JOULUKUU 2009

1.12. RU -liiton huomionosoitusesitykset
 piiriin    Piiritoimisto
1.12. RES -liiton ritarikuntien huomion-
 osoitusesitykset piiriin  Piiritoimisto
5.12. Marskin malja-tilaisuus  Joensuu/ISLO
6.12. Itsenäisyyspäivä   Pohjois-Karjala
9.12. Karjalan Pojat 4/2009 ilmestyy
10.12. Joulutulet    Pohjois-Karjala
15.12. Ru -palkitsemistoimikunnan kokous Joensuu
23.12. aliupseerikoulu päättyy  P-KR/PKARPR
31.12. Prosenttiammunta päättyy  Yhdistykset

KIRJAESITTELY

Esko Heikkinen

Afroditen	
pojat
Romaani Kyproksen 
polttavan auringon alta

Kirjan takakannessa tode-
taan:

Vapaa viina ja viskihaukat, 
yökerhomellakat ja seikkai-
lunhaluiset kotirouvat – myös 
vastuullinen ja itsenäinen 
rauhanturvatyö – miten tästä 
kaikesta selviytyy pohjoisen 
valkovarvas, havumetsien 
vaitelias mies?

Kypros	on	kirjoittajansa	
Esko	Heikkisen	neljäs	
YK-kirja.	Afroditen pojat 
on	karhean	todellinen,	
elämänmakuinen	romaani,	
jossa	kertojan	ääni	kuuluu	
vahvana.

Paahtavassa	helteessä	
ja	hivelevän	pehmeässä	
merivedessä	nuorista	
rauhanturvaajista	
kypsyy	aikuisia	miehiä.	
Kujeilevasti	hymyillen	
katselee	Rakkauden	
Jumalatar	suojattiensa	
puoleen,	jos	kohta	
muutaman	kerran	hänen	
otsallaan	häivähtää	huolen	
ryppy.
Heikkisen	rento	ja	
lennokas	kirjoitustyyli,	
hyvänsuopa	huumori,	
paikoin	naljailevakin,	
ja	suuret	tunteet	vievät	
lukijan	mennessään.

Kustantaja	Edico	Oy	
Sivuja	225
Rakenne	kovakantinen
Ovh 28,00 euroa

3/2009
TEEMANUMERO



Bonusta
pankki-
asioinnista.

20 30.9.2009Osoitteessa: www.pkreservi.fi pääset
tutustumaan osaan alla olevista yrityksistä

Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

tilintarkastus M. haapalainen Oy
Malmikatu 5 B IV kerros
80100 JOENSUU
Puh./Fax (013) 226 391

Liperi 013 652 610
Keskustie 3

Polvijärvi 013 631 610
Polvijärventie 14   2 krs

Asianajaja, varatuomari
AKi PietArinen

Varatuomari
Yrjö KAheLin

joensuu 013 748 808
Siltakatu 14 B   3 krs

Outokumpu 013 555 611
Koulukatu 2   2 krs

Asianajotoimisto
Aki Pietarinen Oy
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8-21 kauppakatu

citymarket
www.citymarket.fi

8 -18

LEHTOSEN LIIKENNE OY
TEOLLISUUSKATU 6, 80100 JOENSUU 10, PUH. (013) 224 493

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!

tämänkin lehden 
sivunvalmistus.

P. (013) 010 6666 086, 
0500 577 173

LIPER

LASER

LIPER

LASER

E R Ä - U R H E I L U
Avoinna ar

A

J O E N S U U

Kalevankatu 8, 80100 joensuu

jUUKA  nUrMeS

rAUtAVAArA VALtiMO

REMONTTI-TIMPPA
RAKENTAMISEN JA SISUSTAMISEN

ERIKOISLIIKKEET PALVELEVAT
VÄRISILMÄ OUTOKUMMUSSA            RAUTANET POLVIJÄRVELLÄ

Kummunkatu 18,
83500 OUTOKUMPU
Puh. (013) 561 701

Yhdystie 2,
83700 POLVIJÄRVI
Puh. (013) 632 211

Karjalan Pojat kiittää kaikkia tukijoitaan!

Vapaa

Malja
isänmaalle!
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